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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลพิมาน
อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพิมาน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลพิมาน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลพิมานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลพิมาน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 35,776,847.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 104,290,898.76 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,174,118.24 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 7,500.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 1,061,700.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 38,040,358.30 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 48,744.94 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 30,019.29 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 98,647.39 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 52,755.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 106,667.50 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,770,799.34 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 18,932,724.84 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 14,163,772.35 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 26,947,579.23 บาท ประกอบดวย
1



งบกลาง จํานวน 8,850,218.53 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,702,385.94 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,170,914.76 บาท

งบลงทุน จํานวน 727,300.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,485,760.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 11,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 429,792.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,417,599.81 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 492,000.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลพิมาน
อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 48,744.94 45,250.00 181,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

30,019.29 8,344.00 25,910.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 98,647.39 358,064.00 93,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

52,755.00 40,692.00 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 106,667.50 100,000.00 206,164.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 336,834.12 552,350.00 659,074.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,770,799.34 17,903,835.00 18,235,025.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,770,799.34 17,903,835.00 18,235,025.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 18,932,724.84 16,821,815.00 17,605,901.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,932,724.84 16,821,815.00 17,605,901.00

รวม 38,040,358.30 35,278,000.00 36,500,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลพิมาน
อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,850,218.53 10,760,900.00 10,113,377.00

งบบุคลากร 8,702,385.94 11,465,900.00 10,998,040.00

งบดําเนินงาน 6,170,914.76 8,663,300.00 8,876,779.00

งบลงทุน 727,300.00 1,655,900.00 3,803,004.00

งบเงินอุดหนุน 2,485,760.00 2,718,000.00 2,694,800.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 14,000.00 14,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 26,947,579.23 35,278,000.00 36,500,000.00
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลพิมาน
อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,716,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,295,780

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,720,659

แผนงานสาธารณสุข 565,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 577,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,001,080

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,481,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,759,344

แผนงานการเกษตร 452,000

แผนงานการพาณิชย 816,900

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,113,377

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,500,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลพิมาน
อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,113,377 10,113,377
    งบกลาง 10,113,377 10,113,377

หน้า : 1/10
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,521,260 416,160 1,483,380 194,640 6,615,440
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,520 0 0 0 1,793,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,727,740 416,160 1,483,380 194,640 4,821,920

งบดําเนินงาน 1,544,500 76,000 398,000 16,000 2,034,500
    คาตอบแทน 273,000 66,000 61,000 6,000 406,000

    คาใช้สอย 742,000 10,000 277,000 10,000 1,039,000

    คาวัสดุ 236,500 0 60,000 0 296,500

    คาสาธารณูปโภค 293,000 0 0 0 293,000

งบลงทุน 18,000 0 35,000 0 53,000
    คาครุภัณฑ 18,000 0 35,000 0 53,000

งบรายจ่ายอื่น 14,000 0 0 0 14,000
    รายจายอื่น 14,000 0 0 0 14,000

รวม 6,097,760 492,160 1,916,380 210,640 8,716,940

หน้า : 2/10
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 329,880 329,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 329,880 329,880

งบดําเนินงาน 965,900 965,900
    คาตอบแทน 93,000 93,000

    คาใช้สอย 792,900 792,900

    คาวัสดุ 80,000 80,000

รวม 1,295,780 1,295,780

หน้า : 3/10
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 266,040 1,988,940 0 2,254,980
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 266,040 1,988,940 0 2,254,980

งบดําเนินงาน 48,000 2,270,879 30,000 2,348,879
    คาตอบแทน 38,000 69,400 0 107,400

    คาใช้สอย 10,000 951,725 30,000 991,725

    คาวัสดุ 0 1,249,754 0 1,249,754

งบเงินอุดหนุน 0 2,116,800 0 2,116,800
    เงินอุดหนุน 0 2,116,800 0 2,116,800

รวม 314,040 6,376,619 30,000 6,720,659

หน้า : 4/10
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 345,500 345,500
    คาตอบแทน 144,000 144,000

    คาใช้สอย 126,500 126,500

    คาวัสดุ 75,000 75,000

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000
    เงินอุดหนุน 220,000 220,000

รวม 565,500 565,500

หน้า : 5/10
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 295,920 0 295,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 295,920 0 295,920

งบดําเนินงาน 232,000 18,000 250,000
    คาตอบแทน 43,000 0 43,000

    คาใช้สอย 146,000 18,000 164,000

    คาวัสดุ 43,000 0 43,000

งบลงทุน 31,500 0 31,500
    คาครุภัณฑ 31,500 0 31,500

รวม 559,420 18,000 577,420

หน้า : 6/10
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 394,080 394,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 394,080 394,080

งบดําเนินงาน 559,000 559,000
    คาตอบแทน 7,000 7,000

    คาใช้สอย 552,000 552,000

งบเงินอุดหนุน 48,000 48,000
    เงินอุดหนุน 48,000 48,000

รวม 1,001,080 1,001,080

หน้า : 7/10
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 270,000 0 901,000 1,171,000
    คาใช้สอย 210,000 0 711,000 921,000

    คาวัสดุ 60,000 0 40,000 100,000

    คาสาธารณูปโภค 0 0 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 310,000 0 310,000
    เงินอุดหนุน 0 310,000 0 310,000

รวม 270,000 310,000 901,000 1,481,000

หน้า : 8/10
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 604,400 503,340 1,107,740
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 604,400 503,340 1,107,740

งบดําเนินงาน 667,000 320,000 987,000
    คาตอบแทน 62,000 33,000 95,000

    คาใช้สอย 495,000 267,000 762,000

    คาวัสดุ 100,000 20,000 120,000

    คาสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 51,500 2,613,104 2,664,604
    คาครุภัณฑ 51,500 0 51,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,613,104 2,613,104

รวม 1,322,900 3,436,444 4,759,344

หน้า : 9/10
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 70,000 90,000
    คาใช้สอย 20,000 70,000 90,000

งบลงทุน 362,000 0 362,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 362,000 0 362,000

รวม 382,000 70,000 452,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 125,000 125,000
    คาวัสดุ 125,000 125,000

งบลงทุน 691,900 691,900
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 691,900 691,900

รวม 816,900 816,900

หน้า : 10/10
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลพิมาน
อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9,190.98 11,631.94 9,190.00 1,423.39 % 140,000.00
     ภาษีป้าย 12,228.00 23,217.00 12,228.00 104.45 % 25,000.00
     อากรการฆาสัตว 23,832.00 13,896.00 23,832.00 -32.86 % 16,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 45,250.98 48,744.94 45,250.00 181,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,620.87 1,765.40 1,620.00 4.94 % 1,700.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

220.00 270.00 220.00 22.73 % 270.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 550.00 590.00 550.00 7.27 % 590.00
     คาธรรมเนียมสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 910.00 1,040.00 910.00 9.89 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน 10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 429.00 330.00 429.00 -6.76 % 400.00
     คาปรับการผิดสัญญา 480.00 4,089.00 480.00 733.33 % 4,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 3,500.00 7,000.00 3,500.00 100.00 % 7,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 605.00 14,524.89 605.00 1,552.89 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

วันที่พิมพ : 23/8/2565  11:17:26 หน้า : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 410.00 30.00 2,566.67 % 800.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 8,324.87 30,019.29 8,344.00 25,910.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 119,175.00 13,100.00 119,175.00 -91.61 % 10,000.00
     ดอกเบี้ย 231,268.22 83,345.39 231,268.00 -64.11 % 83,000.00
     รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ 7,621.00 2,202.00 7,621.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 358,064.22 98,647.39 358,064.00 93,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 0.00 52,755.00 0.00 100.00 % 150,000.00
     รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 40,692.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 52,755.00 40,692.00 150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 10,560.35 250.00 10,000.00 -40.00 % 6,000.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 369,000.00 37,000.00 30,000.00 233.33 % 100,000.00
     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 30,164.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 52,780.00 69,417.50 60,000.00 16.67 % 70,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 432,340.35 106,667.50 100,000.00 206,164.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 274,199.39 289,281.36 274,199.00 5.40 % 289,000.00

วันที่พิมพ : 23/8/2565  11:17:26 หน้า : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,024,740.67 9,970,540.50 9,416,768.00 5.88 % 9,970,540.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,250,699.07 2,499,488.90 2,550,699.00 -1.99 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 63,816.48 46,291.79 63,816.00 -27.92 % 46,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,710,150.41 4,961,215.37 4,735,216.00 4.77 % 4,961,215.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 0.00 145.25 0.00 100.00 % 145.00
     คาภาคหลวงแร 40,692.20 21,201.39 40,692.00 -26.28 % 30,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 41,870.57 49,312.19 41,870.00 17.03 % 49,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ 5,176.66 1,451.59 5,176.00 -71.95 % 1,452.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

675,199.00 931,871.00 775,199.00 -50.01 % 387,543.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 100.00 % 30.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 200.00 -50.00 % 100.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,086,544.45 18,770,799.34 17,903,835.00 18,235,025.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 16,821,815.00 18,932,724.84 16,821,815.00 4.66 % 17,605,901.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 16,821,815.00 18,932,724.84 16,821,815.00 17,605,901.00
รวมทุกหมวด 34,752,339.87 38,040,358.30 35,278,000.00 36,500,000.00

วันที่พิมพ : 23/8/2565  11:17:26 หน้า : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลพิมาน

อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 181,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 140,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 25,000 บาท

อากรการฆาสัตว จํานวน 16,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 25,910 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,700 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 270 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 590 บาท

คาธรรมเนียมสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา จํานวน 50 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 400 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 4,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 7,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

คาใบอนุญาตสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา จํานวน 100 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 800 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 93,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 10,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 83,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 150,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 150,000 บาท

วันที่พิมพ : 23/8/2565  11:17:58 หน้า : 1/2
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 206,164 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 6,000 บาท

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 100,000 บาท

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 30,164 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 70,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 3,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,235,025 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 289,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,970,540 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 46,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,961,215 บาท

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 145 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 49,000 บาท

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ จํานวน 1,452 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 387,543 บาท

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 30 บาท

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 17,605,901 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,605,901 บาท

วันที่พิมพ : 23/8/2565  11:17:58 หน้า : 2/2
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 62,704.85 56,862.53 102,750 -16.3 % 86,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,820 3,063 4,396 0.09 % 4,400

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,696,300 5,942,200 7,175,370 -2.44 % 7,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,845,600 1,835,000 1,992,000 -1.61 % 1,960,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 34,000 30,000 60,000 -16.67 % 50,000

เงินสํารองจาย 392,303 292,931 400,000 -25 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 368,924 2.4 % 377,762

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 100 % 5,000

เงินสมทบกองงทุนหลักประกันสุขภาพ
ชุมชนตําบลพิมาน

0 280,215 280,000 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลพิมาน
อําเภอนาแก    จังหวัดนครพนม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 50,000 50,000 0 % 50,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน
ตําบลพิมาน

0 0 0 100 % 280,215

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน
ตําบลพิมาน

279,675 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

184,252 359,947 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ 63,900 0 0 0 % 0

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 3,000 -100 % 0

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 2,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 8,611,554.85 8,850,218.53 10,438,440 10,113,377
รวมงบกลาง 8,611,554.85 8,850,218.53 10,438,440 10,113,377
รวมงบกลาง 8,611,554.85 8,850,218.53 10,438,440 10,113,377

รวมแผนงานงบกลาง 8,611,554.85 8,850,218.53 10,438,440 10,113,377
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 458,306 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

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

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,627,200 1,580,748 856,069 29.52 % 1,108,800

คาตอบแทนอื่น 86,400 7,920 86,400 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 2,273,388 1,571,415 1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,986,656.44 1,418,248 2,309,524 -11.31 % 2,048,340

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 1,000 0 % 1,000

เงินประจําตําแหนง 91,225.8 48,000 100,000 23 % 123,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 445,085 465,070 489,560 -0.03 % 489,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,455 24,000 24,000 0 % 24,000

เงินอื่น ๆ 14,225.8 0 30,000 40 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,566,648.04 1,955,318 2,954,084 2,727,740
รวมงบบุคลากร 4,964,968.04 4,228,706 4,525,499 4,521,260
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

184,550 211,550 441,380 -72.81 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 8,000 99,000 144,000 -4.17 % 138,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 242,390 317,300 625,380 273,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 33,251.24 35,686.84 90,000 -44.44 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการ 229,000 259,987.96 292,000 30.48 % 381,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 62,210 40,740 26,000 0 % 26,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม

0 0 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

0 0 229,951 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 154,421 220,000 -22.73 % 170,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ      
395,032 0 0 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ และพวงมาลา
สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระ
และโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ

0 0 5,000 0 % 5,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ และพวงมาลา
สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ ตามวาระและ
โอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ      

2,800 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสําคัญ
ของไทย

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของ
องค์การบริหารสวนตําบลพิมาน และการ
จัดการชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดความยั่งยืน  ประจําปี 2565

0 0 272,730 -100 % 0

โครงการอบรม/สัมมนา  เพื่อเพิ่มทักษะ
และพัฒนาบุคลากร

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 88,431.53 44,805.48 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 810,724.77 535,641.28 1,235,681 742,000
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27



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

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 39,956 116,965 90,000 -55.56 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,160 1,705 10,500 0 % 10,500

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,040 23,624 6,000 0 % 6,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 119,422.4 158,882 261,200 -50.23 % 130,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,400 6,180 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,660 3,838 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 44,600 6,960 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 234,238.4 318,154 417,700 236,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 235,953.4 212,126.51 325,000 -38.46 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,279.02 1,926 5,000 0 % 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 3,000 0 % 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,413 2,067 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 79,010.5 77,453.02 80,000 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 319,655.92 293,572.53 418,000 293,000
รวมงบดําเนินงาน 1,607,009.09 1,464,667.81 2,696,761 1,544,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กล้องวงจรปิด 34,950 0 0 0 % 0

กลุ้องวงจรปิด  0 22,000 0 0 % 0

เก้าอี้ 9,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 29,900 0 0 0 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน

8,500 0 0 0 % 0

ชั้นเก็บแฟ้ม  ขนาด 2 ชั้น  20 ชอง 0 7,000 0 0 % 0

ตู้เหล็ก2บานเปิด 11,000 0 0 0 % 0

โต๊ะกลมพลาสติก 0 180,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 100 % 8,000

ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ อบต.พิมาน 0 19,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 66,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

16,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องสํารองไฟฟ้า 17,400 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 192,750 238,000 10,000 18,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งป้ายแนะนําสถานที่ อบต
.พิมาน

0 66,100 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 66,100 0 0
รวมงบลงทุน 192,750 304,100 10,000 18,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ 
อบต.พิมาน

0 0 14,000 0 % 14,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
องค์การบริหารสวนตําบลพิมาน      

12,000 11,000 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 12,000 11,000 14,000 14,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 12,000 11,000 14,000 14,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,776,727.13 6,008,473.81 7,246,260 6,097,760
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 389,400 6.87 % 416,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 389,400 416,160
รวมงบบุคลากร 0 0 389,400 416,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 400 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเชาบ้าน 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 62,000 66,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 72,000 76,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 461,400 492,160
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 517,982.58 750,304.9 1,149,150 -8.94 % 1,046,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

2,000 24,000 23,220 83.46 % 42,600

เงินประจําตําแหนง 4,500 15,993.55 45,000 33.33 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 265,840 295,800 313,040 4.38 % 326,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,290 23,040 15,660 -51.34 % 7,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 819,612.58 1,109,138.45 1,546,070 1,483,380
รวมงบบุคลากร 819,612.58 1,109,138.45 1,546,070 1,483,380

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,000 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 15,689.65 35,000 60,000 -40 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 16,939.65 35,000 85,000 61,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,895.9 728.2 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการ 96,000 96,000 156,000 23.08 % 192,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 52,564 34,480 90,000 -44.44 % 50,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 0 96,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 180,000 120,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,400 3,870 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 354,859.9 255,078.2 357,000 277,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 68,660 39,480 70,000 -42.86 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 32,150 22,009 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 100,810 61,489 100,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 472,609.55 351,567.2 542,000 398,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน แบบปรับระดับได้ 0 3,000 0 0 % 0

ชั้นเก็บแฟ้ม 0 7,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 13,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0 0 13,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 12/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก     
 33,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 0 6,300 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับประมวล
ผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 23,000 22,500 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 2,600 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 5,800 5,800 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,400 45,300 69,100 35,000
รวมงบลงทุน 64,400 45,300 69,100 35,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,356,622.13 1,506,005.65 2,157,170 1,916,380

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 13/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 194,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 194,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 194,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 6,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 14/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 16,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 210,640

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,133,349.26 7,514,479.46 9,864,830 8,716,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 290,762 294,000 313,440 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 290,762 294,000 313,440 0
รวมงบบุคลากร 290,762 294,000 313,440 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,000 5,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 48,000 48,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 53,000 73,000 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 15/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 7,320 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 41,400 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 48,720 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 101,720 93,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 290,762 395,720 406,440 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 329,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 329,880
รวมงบบุคลากร 0 0 0 329,880

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 16/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

16,000 20,000 30,000 33.33 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 16,000 20,000 30,000 93,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 352,000 484,000 582,000 9.28 % 636,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

70,500 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลพิมาน

0 0 0 100 % 25,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลพิมาน

0 0 75,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 17/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารสวน
ตําบลพิมาน

0 0 0 100 % 31,900

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารสวน
ตําบลพิมาน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมปลูกฝังวินัยการจราจรใน
สถานศึกษาและชุมชน

0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,475.18 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 422,500 487,475.18 732,000 792,900
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 64,000 0 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 12,000 316.67 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 72,300 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 136,300 0 52,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 574,800 507,475.18 814,000 965,900

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 18/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไฟสัญญาณจราจร 15,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 15,000 0 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 589,800 507,475.18 814,000 1,295,780
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 880,562 903,195.18 1,220,440 1,295,780

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 118,930 212,680 245,280 8.46 % 266,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 118,930 212,680 245,280 266,040
รวมงบบุคลากร 118,930 212,680 245,280 266,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,000 0 % 1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 19/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 38,000 38,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 48,000 48,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 5,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 5,500 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 124,430 212,680 293,280 314,040

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 20/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,299,607.74 879,350 1,224,400 9.87 % 1,345,272

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 1,000 0 % 1,000

เงินวิทยฐานะ 0 3,500 42,000 83.33 % 77,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 494,950 513,720 507,960 9.26 % 554,988

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 890 0 10,680 0 % 10,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,795,447.74 1,396,570 1,786,040 1,988,940
รวมงบบุคลากร 1,795,447.74 1,396,570 1,786,040 1,988,940

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 54,000 19.26 % 64,400

รวมค่าตอบแทน 0 19,600 59,000 69,400

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 21/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็ก 96,000 186,000 186,000 0 % 186,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 40,000 -25 % 30,000

โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

799,030 704,870 797,500 -9 % 725,725

รวมค่าใช้สอย 905,030 890,870 1,033,500 951,725
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,240,300 -2.46 % 1,209,754

คาอาหารเสริม (นม) 1,262,140.18 1,246,515.82 0 0 % 0

วัสดุการศึกษา 40,000 34,800 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 1,302,140.18 1,281,315.82 1,280,300 1,249,754
รวมงบดําเนินงาน 2,207,170.18 2,191,785.82 2,372,800 2,270,879

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 22/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 0 2,076,760 0 0 % 0

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน      
2,024,080 0 0 0 % 0

อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนในตําบล

0 0 2,142,000 -100 % 0

อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนในตําบล

0 0 0 100 % 2,116,800

รวมเงินอุดหนุน 2,024,080 2,076,760 2,142,000 2,116,800
รวมงบเงินอุดหนุน 2,024,080 2,076,760 2,142,000 2,116,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,026,697.92 5,665,115.82 6,300,840 6,376,619

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 23/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดคายเยาวชน 30,000 0 0 0 % 0

โครงการคายเยาวชนตําบลพิมาน 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการคายเยาวชนตําบลพิมาน 0 0 0 100 % 30,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ      
60,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 90,000 0 80,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 90,000 0 80,000 30,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 90,000 0 80,000 30,000
รวมแผนงานการศึกษา 6,241,127.92 5,877,795.82 6,674,120 6,720,659

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 24/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 30,120 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 30,120 0
รวมงบบุคลากร 0 0 30,120 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 30,120 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 20 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุม ป้องกัน และระงับโรค
ติดตอ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 45,900 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 25/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัข
บ้า

0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

44,160 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี

0 45,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุน
วัยใส หางไกลโรคเอดส์

0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์การตอต้าน สิ่งเสพติด 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย ป้องกันไข้เลือดออก       
       โรคไข้หวัดนก โรคเอดส์และโรคอื่นๆ

0 0 0 100 % 22,000

โครงการรณรงค์การตอต้าน สิ่งเสพติด 
อุบัติเหตุอุบัติภัย ป้องกันไข้เลือดออก โรค
ไข้หวัดนก โรคเอดส์ และโรคอื่นๆ      

22,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 26/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการรณรงค์ตอต้านสิ่งเสพติด อุบัติเหตุ 
ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคเอดส์ และโรค
อื่นๆ

0 0 22,000 -100 % 0

โครงการวัยรุนวัยใสหางไกลโรคเอดส์ 30,000 0 0 0 % 0

โครงการวัยรุนวัยใสหางไกลโรคเอดส์ 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสํารวจและบันทึกข้อมูลในระบบ 
thairabies.net

0 0 0 100 % 4,500

โครงการสํารวจและบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
Thairabies.net      0 4,000 0 0 % 0

โครงการสํารวจและบันทึกข้อมูลสุนัขและ
แมวในระบบ Thairabies.net

0 0 4,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 96,160 49,000 101,900 126,500
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 56,000 56,000 63,000 0 % 63,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 56,000 56,000 75,000 75,000
รวมงบดําเนินงาน 152,160 105,000 296,900 345,500

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 27/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านในการ
ดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 0 0 100 % 220,000

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 220,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข    
  

220,000 220,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 220,000 220,000 220,000 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 220,000 220,000 220,000 220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 372,160 325,000 516,900 565,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 372,160 325,000 547,020 565,500

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 28/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 581,940 411,717 607,800 -58.22 % 253,920

เงินประจําตําแหนง 42,000 35,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 34,500 134,290.31 138,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 5,355 20,844.18 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 663,795 601,851.49 811,800 295,920
รวมงบบุคลากร 663,795 601,851.49 811,800 295,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,000 -80 % 1,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -60 % 2,000

คาเชาบ้าน 42,000 28,000 60,000 -50 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 28,000 70,000 43,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 29/55

51



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

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 0 10,000 0 % 10,000

จ้างเหมาบริการงานสวัสดิการสังคม 162,000 90,000 96,000 0 % 96,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 23,956 0 50,000 -70 % 15,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,150 300 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 213,106 90,300 186,000 146,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,115 29,240 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 390 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,340 0 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 43,845 29,240 55,000 43,000
รวมงบดําเนินงาน 298,951 147,540 311,000 232,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 30/55

52



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 0 23,000 0 0 % 0

ชั้นเก็บแฟ้ม 3,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 0 100 % 9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,300 45,000 0 31,500
รวมงบลงทุน 31,300 45,000 0 31,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 994,046 794,391.49 1,122,800 559,420

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 31/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0 0 15,000 -100 % 0

คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

33,000 0 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือเยียวยา  ผู้ประสบความ
เดือดร้อนตางๆ

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือนักเรียน 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 33,000 0 18,000 18,000
รวมงบดําเนินงาน 33,000 0 18,000 18,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 33,000 0 18,000 18,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,027,046 794,391.49 1,140,800 577,420

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 32/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 447,900 488,620 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

20,160 9,980 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 69,000 276,000 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,710 42,840 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 589,770 859,440 0 0
รวมงบบุคลากร 589,770 859,440 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

39,900 56,750 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,300 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 56,200 56,750 0 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 33/55
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 14,963.9 1,530 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 224,000 121,500 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 84,340 22,678 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 107,700 26,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 431,003.9 171,708 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,770 4,710 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 69,675 43,995 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 136,051 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 15,061 0 0 % 0

วัสดุอื่น 1,080 11,059 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 216,576 74,825 0 0
รวมงบดําเนินงาน 703,779.9 303,283 0 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 34/55

56



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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 3,000 0 0 0 % 0

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 
(SLUMP TEST) 

0 6,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะทาง 700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 23,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี 8,580 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,080 6,900 0 0
รวมงบลงทุน 52,080 6,900 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,345,629.9 1,169,623 0 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกิจการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภาย
ในหมูบ้าน (สายไฟดับ) บ้านดงน้อย หมูที่ 9 
ให้แกการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอนาแก

158,171.58 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 158,171.58 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 158,171.58 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 158,171.58 0 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,503,801.48 1,169,623 0 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 226,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 150,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 394,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 394,080
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 4,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 7,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการประชุมประชาคมท้องถิ่น 22,000 13,610 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการป้องกันอุบัติเหตุในท้อง
ถนนในชวงเทศกาล

4,300 14,195 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุนการจัด
ทําแผนชุมชน

18,000 22,000 22,000 -100 % 0

คาใช้จายในการสงเสริมการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 200,000 -100 % 0

คาใช้จายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลพิมาน

0 34,500 100,000 -100 % 0

คาใช้จายในโครงการลานบ้านลานเมือง 91,000 0 8,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:19 หน้า : 37/55

59



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

คาใช้จายในดําเนินกิจกรรมการป้องกันการ
ทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล

26,000 0 15,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการชาวพิมานโปรงใสหัวใจธรรมาภิ
บาล

0 0 0 100 % 15,000

โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน 
(ธนาคารขยะ)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 33,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนภายใต้การดําเนินงานชุมชนยั่งยืน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนชวง
เทศกาล

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมการทําดอกไม้จันทน์ 25,000 0 0 0 % 0

โครงการลานบ้านลานเมือง 0 0 0 100 % 75,000

โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 30,000 30,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

0 0 0 100 % 22,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 200,000
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โครงการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุตําบล
พิมาน

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 216,300 114,305 458,000 552,000
รวมงบดําเนินงาน 216,300 114,305 458,000 559,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ      

26,000 26,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

0 0 26,000 7.69 % 28,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลพิมาน 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลพิมาน 20,000 20,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 46,000 46,000 46,000 48,000
รวมงบเงินอุดหนุน 46,000 46,000 46,000 48,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 262,300 160,305 504,000 1,001,080
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 262,300 160,305 504,000 1,001,080
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการนํานักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
ในระดับตางๆ

0 0 7,560 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 150,000 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 18,800 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 
23      150,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 150,000

โครงการจัดกิจกรรม งานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 150,000 150,000 26,360 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 65,900 65,900 66,000 -9.09 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 65,900 65,900 66,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 215,900 215,900 92,360 270,000
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 215,900 215,900 92,360 270,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการงานประเพณี ไหลเรือไฟ
และงานกาชาดจังหวัดนครพนม

0 0 0 100 % 60,000

อุดหนุนโครงการงานประเพณีแขงเรือออก
พรรษาตําบลพิมาน

0 0 0 100 % 100,000

อุดหนุนโครงการงานประเพณีแขงเรือออก
พรรษาตําบลพิมาน

0 0 100,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการงานประเพณีสงกรานต์
ตําบลพิมาน

0 0 0 100 % 150,000

อุดหนุนโครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ
และงานกาชาดจังหวัดนครพนม

0 0 60,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการงานประเพณีแขงเรือออก
พรรษาตําบลพิมาน      100,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการงานประเพณีสงกรานต์
ตําบลพิมาน

0 0 25,000 -100 % 0
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อุดหนุนโครงการงานประเพณีสงกรานต์
ตําบลพิมาน      0 143,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ 
และงานกาชาดจังหวัดนครพนม      60,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 160,000 143,000 185,000 310,000
รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 143,000 185,000 310,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 160,000 143,000 185,000 310,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,800 5,691.71 20,000 0 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการดูแลทําความสะอาดห้อง
พักและสวนหยอม

0 454,600 576,000 0 % 576,000

คาจ้างเหมาบริการดูแลทําความสะอาดห้อง
พักและสวนหยอม     474,100 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมทบทวนการ
เป็นวิทยากรคายลูกเสือ

20,000 15,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนการเป็นวิทยากร
ลูกเสือ

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนวิทยากรลูกเสือ 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 66,100 32,200 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 562,000 507,491.71 716,000 711,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 34,325 13,915 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 7,838 15,000 0 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุอื่น 6,998 4,840 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 51,323 26,593 40,000 40,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 155,362.54 125,586.04 150,000 0 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 155,362.54 125,586.04 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 768,685.54 659,670.75 906,000 901,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 103,200 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 103,200 0 0 0
รวมงบลงทุน 103,200 0 0 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 871,885.54 659,670.75 906,000 901,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,247,785.54 1,018,570.75 1,183,360 1,481,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 580,350 -3.95 % 557,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 38,000 -86.84 % 5,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 286,230 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 32,610 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 979,190 604,400
รวมงบบุคลากร 0 0 979,190 604,400
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 55,000 -45.45 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -60 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 90,000 62,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 100 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 280,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 70,000 -78.57 % 15,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 400,000 12.5 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 760,000 495,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 39,000 28.21 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 120,000 -83.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 189,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,049,000 667,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตบดิน 0 0 0 100 % 21,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดระดับ 0 0 0 100 % 30,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 30,000 51,500
รวมงบลงทุน 0 0 30,000 51,500
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,058,190 1,322,900
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 146,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 25,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 298,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 33,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 503,340
รวมงบบุคลากร 0 0 0 503,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 33,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 192,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 55,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 267,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 320,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างซอมแซมยกระดับถมดิน
ลูกรัง พร้อมทอระบายน้ําจากสามแยกสวน
นายสุนทราไตรยราช  ถึงทุงบอทอง

0 0 0 100 % 313,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านสุขเกษม 
หมู 11 สายบ้านนายสุพจน์   ศรีหาวงษ์  
เชื่อมตอถนนสายสุขเกษม - ดงน้อย

0 0 0 100 % 325,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านแสงสวางสายบ้าน นางรัตนาภรณ์  พอ
เพียโคตร ไปบ้าน นายปัญญา  วงค์ตาทํา

0 0 0 100 % 220,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายที่นานายมณี   วงค์ตาทํา เชื่อมคลองชล
ประทาน  บ้านจอมมณี หมู 4

0 0 0 100 % 327,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านจอมมณี       สายบ้าน นายคาม วงค์
สุวรรณ      ไปคลองชลประทาน

0 0 0 100 % 134,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 2 สายโรงเรียนบ้านปากบัง ถึงบ้านทุง
ทรายทอง

0 0 0 100 % 324,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านพิมาน หมูที่ 3  สายบ้านนางวาสนา 
ตันสมรส  ถึง หนองกกค้อ

0 0 0 100 % 327,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมคิด ถึงบ้าน นางจุฬาภรณ์

0 0 0 100 % 201,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก สายบ้านนายสนิท ถึงบ้าน
นางพัสดา

0 0 0 100 % 304,500

โครงการกอสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
บริเวณดอนนายาง (ศาลาหน้าเมรุ)บ้าน
พิมาน หมู 3

0 0 392,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างหอกระจายขาวภายในหมู
บ้าน บ้านแสงสวาง หมู 5

0 0 0 100 % 107,000

โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านดง
น้อยหมู 9

0 0 280,000 -100 % 0

โครงการตอเติมอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ(สํานักงาน อบต.พิมาน)

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คันห้วยมวงเพื่อเป็น
ถนนลูกรังนานายปรีดา วงค์เทวราช  ถึงนา
นางทรรศณะพร  ดวงรัตน์ 

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศาลาร้านค้าชุมชน  บ้าน
คลองเจริญ

0 0 224,800 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลพิมาน บ้านพิมาน หมูที่ 3

197,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านบ้านจอมมณี หมูที่ 4

198,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านบ้านปากบังหมูที่ 2

210,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านบ้านสุขเกษม หมูที่ 7

120,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านบ้านแสงสวางหมูที่ 5 

111,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสุขเกษม หมูที่ 11 - บ้านแสงสวาง 
หมูที่ 5 (สายดอนอุมเม็ก)

348,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาน้ําสะอาด (บ้าน
พิมาน หมูที่ 3- สนง.อบต.พิมาน

0 249,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงหอกระจายขาวประจําหมู
บ้าน บ้านจอมมณี

0 77,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน
บ้านพิมานทา หมูที่ 8

197,000 0 0 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K) 0 0 100,000 -69.4 % 30,604

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,381,000 326,000 1,546,800 2,613,104
รวมงบลงทุน 1,381,000 326,000 1,546,800 2,613,104

รวมงานก่อสร้าง 1,381,000 326,000 1,546,800 3,436,444
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,381,000 326,000 3,604,990 4,759,344
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบบลพิมาน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบลพิมาน      3,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,000 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 3,000 0 20,000 20,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการขุดลอกห้วยกกค้อไปหนองป่าช้า 
นานายทวี  วงค์ดวงผา  หมู 8

0 0 0 100 % 362,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 362,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 362,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 3,000 0 20,000 382,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการปลูกป่า, หญ้าแฝก ใน
ที่สาธารณะ

0 8,000 0 0 % 0

โครงการ รักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษาแผนดิน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปลูกป่า หญ้าแฝกในที่สาธารณะ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์โลก 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 8,000 80,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 8,000 80,000 70,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 8,000 80,000 70,000
รวมแผนงานการเกษตร 3,000 8,000 100,000 452,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 125,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 125,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการเจาะบอน้ําบาดาล ประปาหมูบ้าน 
บ้านคลองเจริญ หมู 10

0 0 0 100 % 366,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตประปาหมูบ้าน บ้านดอน
พัฒนา หมู  6

0 0 0 100 % 325,900

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 691,900
รวมงบลงทุน 0 0 0 691,900
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รวมงานกิจการประปา 0 0 0 816,900
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 816,900

รวมทุกแผนงาน 29,663,687.05 26,947,579.23 35,278,000 36,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลพิมาน

อําเภอนาแก   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,113,377 บาท
งบกลาง รวม 10,113,377 บาท

งบกลาง รวม 10,113,377 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 86,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 
ของคาจ้างพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง
แกลูกจ้าง พนักงานจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุ
ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
และตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตําบลพิมาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,960,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้
แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและ
มีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล
ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
   ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 1453 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษให้แกข้าราชการองคการบริหารสวน
ตําบล หรือพนักงานสวนตําบล ซึ่งเสียชีวิตระหวางรับราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 377,762 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น อัตราร้อยละ 5  ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ยกเว้น ประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไมต้อง
นํามารวมคํานวณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนองคการบริหาร
สวนตําบลพิมาน เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชน
ฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาสู
คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักการประชาชนออมหนึ่งสวน องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสมทบ หนึ่งสวน และรัฐบาลหนึ่งสวน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4295 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 560  
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 2502  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตําบลพิมาน จํานวน 280,215 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตําบล
พิมาน ตามกฎหมายวาด้วยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2563
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,097,760 บาท

งบบุคลากร รวม 4,521,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 20,400 บาทตอเดือน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน2 คน อัตราคนละ 11,220 บาทตอเดือน 
จํานวน  12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 1,750 บาทตอเดือน  และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน อัตราคนละ 880 บาท
ตอเดือน   จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 1,750 บาทตอเดือน  และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2  คน  อัตราคนละ  880 บาท
ตอเดือน   จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 7,200 บาทตอเดือน
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,108,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 11,220 บาทตอเดือน 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
อัตรา 9,180 บาท ตอเดือน สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 9 คน อัตราคนละ7,200 บาทตอเดือน และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน
 อัตรา 7,200 บาทตอเดือน
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ  สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภาฯ  
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,727,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,048,340 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตําแหนง
นิติกร (พ.ต.ก.) เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงประเภท
บริหารท้องถิ่นระดับกลางตําแหนงประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่น ระดับกลาง และระดับชํานาญการพิเศษ ประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษซึ่งไมมีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหนงเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนหรือเงินเพิ่มตางๆ
ที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 123,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด/รองปลัดประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ระดับกลางและระดับต้น หัวหน้าสวนราชการตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลางและระดับต้น
หัวหน้าฝ่าย ระดับต้น ตําแหนงประเภทวิชาการ ชํานาญการ
พิเศษ/ชํานาญการ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 489,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินอื่น ๆ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําพิเศษของพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครพนม เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 ข้อ 38
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งบดําเนินงาน รวม 1,544,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 273,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
2. คาใช้จายในการสอบคัดเลือก คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38
ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่มท 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546
3. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการ
เปิดซอง ฯลฯ ตั้งไว้  60,000  บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว2850 ลงวันที่ 
12 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 138,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกนายกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตรา
ที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 742,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 381,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชน
1 . คาจ้างเหมาบริการเครื่องถายเอกสารสํานักงาน 
ตั้งไว้ 84,000 บาท
2. คาจ้างเหมาบริการงานธุรการ การสงหนังสือ 
ตั้งไว้ 90,000 บาท
3. คาจ้างเหมาบริการดูแลทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 
อบต.พิมาน เปิด-ปิด สํานักงาน การจัดการอาหารวาง 
ห้องประชุม  ตั้งไว้ 96,000 บาท 
4. คาจ้างเหมาบริการขับรถยนตสวนกลาง ตั้งไว้ 96,000 บาท
5. คาจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต และอื่นๆ ฯลฯ   
ตั้งไว้ 15,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, 
คาซักฟอก , คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก, 
คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน), คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ, คาธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ
คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจ้างปรับปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค 
คาทําหมันสัตว, คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง, 
คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมี
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ลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร, 
คาติดตั้งประปา เพื่อใช้ในอาคาร, คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จาย
ตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน, คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
(ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อจายเป็น 1.คาเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือ
คณะบุคคล  ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกคาใช้จายได้สําหรับ
กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือ
เยี่ยมชม อบต.พิมาน หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ
การแถลงขาว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจายเป็น
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาบริการอื่นๆ 
ที่จําเป็น ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2. คาใช้จายในการประชุมราชการ ตั้งไว้ 16,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชุมราชการของ อบต.พิมาน
เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่
สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทํางานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นการประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทํา
แผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ 
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  หรือตามระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง อปท.
กับ อปท. หรือ อปท. กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
    ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
3. คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 5,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  คาใช้จายในการ
เตรียมการระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับ
เสด็จ สงเสด็จ หรือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ เชน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็นที่มีลักษณะเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทีมีความจําเป็น
และเหมาะสม

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาของขวัญ  ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมตางๆ 
ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ และพวงมาลาสําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ 
ตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ พวงหรีดหรือพวงมาลา
สําหรับสักการะศพ ให้เบิกจายในนามของสวนราชการเป็น
สวนรวมเฉพาะสักการะศพผู้ที่เคยให้ความชวยเหลือ 
หรือเป็นผู้เคยทําประโยชนแกประเทศหรือสวนราชการ
จนเป็นที่ประจักษชัด
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือ
คาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
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โครงการอบรม/สัมมนา  เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายดําเนินโครงการอบรม/สัมมนา และศึกษา
ดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากร  ได้แก คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณคากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557         
                    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เชน รถยนต รถจักรยานยนต ที่ไมใช
โครงสร้าง เครื่องถายเอกสาร เครื่องพนหมอกควัน 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร พัดลม โทรทัศน
เครื่องเสียง ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ อาคารตาง ๆ ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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ค่าวัสดุ รวม 236,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
 น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง 
ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก
สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา ไม้กวาด 
เขง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี 
น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ 
เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี  เมมโมรี่การด 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)
ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ไมเข้าลักษณะและประเภท
ตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 293,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
พิมาน และสถานที่อื่น ที่ อบต.พิมานรับผิดชอบ เชน ระบบ
ประปาหมูบ้าน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลพิมานและที่อื่น ๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลพิมาน
รับผิดชอบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลพิมาน และที่อื่น ๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลพิมาน
รับผิดชอบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  ที่ใช้ในการสงเอกสารตาง ๆ ของงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลพิมาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ต  องคการบริหาร
สวนตําบลพิมาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะ ขนาด กว้าง 80 ซม.x ยาว 150 ซม.x
 สูง 75 ซม.  มี 1 ลิ้นชัก, 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา 
และ 1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย พร้อมเก้าอี้ทํางาน 
มีโช๊คปรับระดับ เบาะหุ้มหนังเทียมมีพนักพิง 
มีที่วางแขน 2 ข้าง  มีล้อเลื่อน  ไมกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ
ขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง

งบรายจ่ายอื่น รวม 14,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 14,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของ อบต.พิมาน

จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ ตามหนังสือสํานักงาน
 ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.3/ว141 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 
พ.ศ.2570) หน้า 75 ลําดับที่ 2

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 492,160 บาท
งบบุคลากร รวม 416,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 416,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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งบดําเนินงาน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือ
คาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,916,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,483,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,483,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,046,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น (กองคลัง)
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทน
รายเดือน ตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลางตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษซึ่งไมมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนหรือเงินเพิ่มตางๆ ที่เข้าลักษณะ
ประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่น ระดับกลางและระดับต้น หัวหน้าฝ่าย ระดับต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 326,760 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 7,620 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 398,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการ
/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกนายกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 277,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้/
คาจ้างเหมาบริการจัดทําแผนที่ภาษี และจ้างเหมาบริการงาน
อื่นๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, คาซักฟอก, 
คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพยสิน(ยก
เว้นคาเชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ, คา
ธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, 
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา, คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ 
คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ, 
คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโดเมน website 
คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว, คาจ้างแรงงานราษฎร
กรณีดําเนินการเอง, คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง, คาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใช้ในอาคาร, คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร, คาติดตั้ง
โทรศัพท คาใช้จายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน, คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือ
คาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เชน รถยนต รถจักรยานยนต ที่ไมใช้
โครงสร้าง เครื่องถายเอกสาร เครื่องพนหมอกควัน
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร พัดลม โทรทัศน 
เครื่องเสียง ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ อาคารตาง ๆ ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก จํานวน 2 หลัง ขนาดไมน้อยกวา 
กว้าง 115 เซนติเมตร x ลึก 40 เซนติเมตร 
x  สูง 85 เซนติเมตร
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 4แกนหลัก
 (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)
 โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz 
จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB - มีหนวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
 - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 210,640 บาท
งบบุคลากร รวม 194,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 194,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 194,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น (กองคลัง)
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

งบดําเนินงาน รวม 16,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการ
/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก 
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา 
ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ 
กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือ
คาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,295,780 บาท

งบบุคลากร รวม 329,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 329,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 329,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น    
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559   

วันที่พิมพ : 23/8/2565  11:19:46 หน้า : 38/110

115



งบดําเนินงาน รวม 965,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว2850 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
2. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
3. เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑกําหนด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนของ อปพร. พ.ศ.2560 
โดยใช้อัตราคาตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของ
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0679  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

ค่าใช้สอย รวม 792,900 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 636,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างทําการอยางใด
อยางหนึ่งตามความจําเป็น เชน คาจ้างเหมาบริการคนขับรถและ
ดูแลรถกู้ชีพ คาจ้างเหมาบริการขับรถและดูแลรถน้ําดับเพลิง 
คาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานประจํารถน้ําดับเพลิง  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือ
คาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลพิมาน

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การ  จิตอาสา ภัยพิบัติ ฝึกทักษะและความสามารถปฏิบัติหน้าที่
ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว  ทันตอเหตุการณ เพื่อให้
สามารถสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  
ในระดับพื้นที่ได้อยางมีประสิทธิภาพ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ คากระเป๋าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2793 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 หน้าที่  7  ลําดับที่ 6
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองคการ
บริหารสวนตําบลพิมาน

จํานวน 31,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 
จํานวน 2 วัน ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
และตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ.2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1  หน้าที่  6  ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องคการบริหารสวนตําบลพิมาน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 
จํานวน 5 วัน ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)
0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และตามพระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1  หน้าที่  7  ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน  รถยนต
สวนกลาง (รถกู้ชีพ) รถดับเพลิง และทรัพยสินอื่นๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลพิมาน ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุทางการแพทย เชน ชุดดามแขนขา 
ถุงมืออนามัย ผ้าปิดจมูก ผ้ายืดพันเคล็ด ผ้าปิดแผล ฯลฯ 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (4)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร เชน  เครื่องแบบ/ ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง 
ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง 
เสื้อดับเพลิง  รวมถึงชนิดกันไฟ(ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดพนักงาน
กู้ชีพ  ชุดกู้ชีพกู้ภัย  วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. 
เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) 
ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า(เชน สายฉีด,
ถัง,ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 314,040 บาท

งบบุคลากร รวม 266,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 266,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 266,040 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น    
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือ
คาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,376,619 บาท
งบบุคลากร รวม 1,988,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,988,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,345,272 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก ครู และ
ครูผู้ชวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.พิมาน
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับครู และครูผู้ชวย 
คาครองชีพชั่วคราว ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ซึ่งไมมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหนงเงินคาตอบแทนพิเศษ
รายเดือนหรือเงินเพิ่มตางๆที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 77,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะชํานาญการ เงินวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ และวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ให้กับพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในความรับผิดชอบ ของ อบต.พิมาน
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/
ว 23 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 554,988 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,680 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,270,879 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
ให้แกครูและผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 64,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกครู ที่มีสิทธิได้รับ
ตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 951,725 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็ก จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 
ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.พิมาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2909  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5) (6)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 725,725 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวัน คาหนังสือเรียน 
คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  คาจัดการเรียนการสอน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบของ อบต.พิมาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 1,249,754 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,209,754 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจายที่ต้องชําระ
พร้อมคาวัสดุ เชน คาขนสง เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  61 
ลําดับที่ 5
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วัสดุการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร เชน หุนเพื่อการศึกษา สื่อการเรียน
การสอนทําด้วยพลาสติก กระดานไวทบอรด ชอลก  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  62  
ลําดับที่ 8

งบเงินอุดหนุน รวม 2,116,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,116,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในตําบล จํานวน 2,116,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขตตําบลพิมาน 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  61
   ลําดับที่ 4
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคายเยาวชนตําบลพิมาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดคายเยาวชน เชน 
คาพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาตอบแทนวิทยากร 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
มาตรา 67 (5) (6) (8) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หน้าที่ 53 ลําดับที่ 6
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 565,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 345,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินคาตอบแทน เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย การงานหรือ
เวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและ
การเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 2318
   ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  59
  ลําดับที่ 22 

ค่าใช้สอย รวม 126,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุม ป้องกัน และระงับโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการควบคุม ป้องกัน และระงับโรค
ติดตอ ขององคการบริหารสวนตําบลพิมาน
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (3)
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โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานของศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า อุปกรณประกอบการฉีด  ป้ายโครงการ 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  57
 ลําดับที่ 13

โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคเอดสในวัยรุนวัยใส หางไกลโรคเอดส จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการวัยรุน วัยใส หางไกล
โรคเอดส เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
วัสดุ อุปกรณฝึกอบรม คาตอบแทนวิทยากร ป้ายโครงการ
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา 67 (3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่   58
 ลําดับที่ 17
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โครงการรณรงคการตอต้าน สิ่งเสพติด อุบัติเหตุ อุบัติภัย ป้องกันไข้
เลือดออก              โรคไข้หวัดนก โรคเอดสและโรคอื่นๆ

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการรณรงคการตอต้าน 
สิ่งเสพติด อุบัติเหตุอุบัติภัย ป้องกันไข้เลือดออก 
โรคไข้หวัดนก  โรคเอดส และโรคอื่น ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562 
มาตรา 67 (3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 58
  ลําดับที่ 15

โครงการสํารวจและบันทึกข้อมูลในระบบ thairabies.net จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสํารวจ
และบันทึกข้อมูลสุนัข แมว ลงในระบบ Thairabies.net
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสํารวจข้อมูล  
คาบันทึกข้อมูลและคาใช้จายอื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  57
 ลําดับที่ 14 
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเบนซิน ดีเซล เพื่อใช้เติมเครื่อง
พนหมอกควัน ในกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก กรณีเกิดเหตุ
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะ
โดยสภาพ ไมคงทนถาวร เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา 
น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร 
น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 63,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคา น้ํายาพนหมอกควัน  ทรายกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย เคลือบสารที่มีฟอส 1%   
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา 67 (3)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร เชนเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย 
ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้า และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านในการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ให้แกหมูบ้านในตําบลพิมาน 
จํานวน 11 หมูบ้านๆ ละ 20,000 บาท  เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมตาง ๆ 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  59
  ลําดับที่ 23 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 559,420 บาท

งบบุคลากร รวม 295,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 295,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 253,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม) 
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่น ระดับกลางและระดับต้น   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

งบดําเนินงาน รวม 232,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ 
โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679  
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกนายกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับ
ตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 146,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการงานสวัสดิการสังคม จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการในงานสวัสดิการสังคม 
และงานอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, 
คาซักฟอก , คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก, 
คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน), คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ, คาธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ
คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจ้างปรับปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค 
คาทําหมันสัตว, คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง, 
คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมี
ลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร, 
คาติดตั้งประปา เพื่อใช้ในอาคาร, คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จาย
ตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน, คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
(ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797  
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือ
คาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เชน รถยนต รถจักรยานยนต 
ที่ไมใชโครงสร้าง เครื่องถายเอกสาร เครื่องพนหมอกควัน 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร พัดลม โทรทัศน
เครื่องเสียง ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ อาคารตาง ๆ ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

ค่าวัสดุ รวม 43,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพร้อม
เครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ 
เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี  เมมโมรี่การด 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)
ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

งบลงทุน รวม 31,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,500 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน  1 เครื่อง 
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง มีคุณลักษณะดังนี้ 
1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2.เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า  
3.ปริมาณกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี  
4.พร้อมใบมีด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 4แกนหลัก
 (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)
 โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz 
จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB - มีหนวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
 - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 18,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือเยียวยา  ผู้ประสบความเดือดร้อนตางๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการให้ความชวยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได้
ในการดํารงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจายเป็นเงิน 
หรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การชวยเหลือประชาชน
ในระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  51  
ลําดับที่ 1

เงินชวยเหลือนักเรียน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือนักเรียน  โดยระดับเด็กเล็กระดับ
อนุบาลและระดับประถมศึกษา ไมเกินภาคการศึกษาละ
หนึ่งพันบาทตอคน แตไมเกินภาคการศึกษาละสองพันบาทตอคน
แตไมเกินปีการศึกษาละสี่พันตอคน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา ไมเกินภาคการศึกษาละสามพันบาทตอคน 
แตไมเกินปีการศึกษาละหกพันบาทตอคน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความชวยเหลือนักเรียน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561

วันที่พิมพ : 23/8/2565  11:19:46 หน้า : 70/110

147



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,001,080 บาท

งบบุคลากร รวม 394,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 394,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 226,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม) 
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559      

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 559,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
ให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน  ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 552,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือ
คาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
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โครงการชาวพิมานโปรงใสหัวใจธรรมาภิบาล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชาวพิมานโปรงใส
หัวใจธรรมาภิบาล โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวิทยากร  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
คาป้ายโครงการ คาเชาสถานที่ เครื่องเสียง และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 และหนังสือ 
ที่ มท 0892.4/ว 2929 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 78 
ลําดับที่ 5 

โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน (ธนาคารขยะ) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสงเสริม
การจัดการขยะโดยชุมชน เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  ป้ายโครงการ  คาวิทยากร  คาสถานที่  
วัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 71 
ลําดับที่ 1 

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 3467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  78  
ลําดับที่ 2
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนภายใต้การ
ดําเนินงานชุมชนยั่งยืน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้ในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนภายใต้การดําเนินงานชุมชนยั่งยืน 
ประกอบด้วย คาวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ คาเชาสถานที่ 
เครื่องเสียง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 หน้าที่  6  ลําดับที่ 1  

โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนชวงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ในท้องถนนในชวงเทศกาล โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาอาหารเจ้าหน้าที่  คาป้ายประชาสัมพันธ อาหารวาง 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 79 
ลําดับที่ 6
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โครงการลานบ้านลานเมือง จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการลานบ้าน
ลานเมือง ซึ่งเป็นกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการจัดเวที
การสร้างการมีสวนรวม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน 
ทั้งในด้านการพัฒนาชุมชน และศิลปวัฒนธรรม โดยจายเป็น
คาอาหาร น้ําดื่ม วัสดุอุปกรณ เวที เครื่องเสียง ป้ายการแสดง 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 16 (11) (15) (16)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 65 
ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
และประสานแผนพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 78 
ลําดับที่ 3 
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาวิทยากร 
คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
คาป้ายโครงการ คาเชาสถานที่และเครื่องเสียง และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0891.4/ว 1659 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 49
ลําดับที่ 1

โครงการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลพิมาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวิทยากร  คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา  67  (6)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 54 
ลําดับที่ 10 
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งบเงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ ให้แก อปท. ในเขตอําเภอนาแก เพื่อจายเป็น
คาใช้จายตาง ๆ ในการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนฯ ระดับอําเภอ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 79 
ลําดับที่ 7

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลพิมาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลพิมาน
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน ม.16 (10)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2864
ลงวันที่ 21 กันยายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 57 
ลําดับที่ 9
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการจัดการแขงขันกีฬา กรีฑา
ภายในตําบล เชน คาสถานที่ คาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณ
การแขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน เจ้าหน้าที่ประจํา
สนาม คาโลรางวัล เงินรางวัล และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 67 
ลําดับ ที่ 14

โครงการจัดกิจกรรม งานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานในโครงการ
วันเด็กแหงชาติ เชน คารับรอง คาจัดสถานที่ คาใช้จาย
ในการประกวดหรือแขงขัน คาจัดนิทรรศการ คาการแสดง
คาอาหาร  น้ําดื่ม คาเครื่องเสียง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -พ.ศ.2570) 
หน้าที่ 61 ลําดับที่ 6    
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณกีฬาไว้ใช้ในการฝึกซ้อม, 
แขงขัน และสนับสนุนประชาชนออกกําลังกาย
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 16  (14)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  68   
ลําดับที่ 17

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 310,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการงานประเพณี ไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัด
นครพนม

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ และ
งานกาชาดจังหวัดนครพนม  ให้แกสภาวัฒนธรรมอําเภอนาแก  
เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ
และงานกาชาดจังหวัดนครพนม
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 20
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อุดหนุนโครงการงานประเพณีแขงเรือออกพรรษาตําบลพิมาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานประเพณีแขงเรือ
ออกพรรษาตําบลพิมาน ให้แกสภาวัฒนธรรมตําบลพิมาน 
เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการงานประเพณีแขงเรือ
ออกพรรษาตําบลพิมาน
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ม.16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  68
ลําดับที่ 19

อุดหนุนโครงการงานประเพณีสงกรานตตําบลพิมาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานประเพณีสงกรานต
ตําบลพิมาน  ให้แกสภาวัฒนธรรมตําบลพิมาน  เพื่อเป็น
คาใช้จายในการดําเนินโครงการงานประเพณีสงกรานต
ตําบลพิมาน
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  69 
ลําดับที่ 22
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 901,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 901,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 711,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการดูแลทําความสะอาดห้องพักและสวนหยอม จํานวน 576,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาจ้างเหมาบริการดูแลทําความสะอาด
ห้องพัก  ห้องประชุมอบรมสัมมนา  สวนหยอม ฯลฯ 
บริเวณอนุสรณสถานแหงความสงบภูพานน้อย  
ทั้งชวงกลางวันและกลางคืน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
คาจ้างเหมาบริการเครื่องถายเอกสารสํานักงาน  คาซักฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน 
คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ 
คาติดตั้งไฟฟ้า (ปักเสาพาดสาย ขยายเขต) คาติดตั้งประปา
(ขยายทอเมนของการประปา) คาติดตั้งโทรศัพท 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ และคาใช้จายอื่น ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกคาใช้จายได้สําหรับ
กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือ
เยี่ยมชม  อบต.พิมาน หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงขาว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค
โดยจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และ
คาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น ตามกฎหมายหรือระเบียบ 
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมทบทวนวิทยากรลูกเสือ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
วิทยากรคายลูกเสือ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  
คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5) (6)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  79
ลําดับที่ 1   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร 
พัดลม โทรทัศน เครื่องเสียง ตู้ โต๊ะ เก้าอี้  อาคารตาง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
 น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ 
โทรโขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ 
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตชฺไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก
 สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา 
ไม้กวาด เขง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม 
ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี  เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)ภาพถายดาวเทียม 
เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 23/8/2565  11:19:46 หน้า : 85/110

162



วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ไมเข้าลักษณะและประเภท
ตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสถานที่บริเวณอนุสรณสถาน
แหงความสงบภูพานน้อย ห้องพัก ห้องประชุมอบรมสัมมนา  
อาคารสถานที่ตาง ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,322,900 บาท

งบบุคลากร รวม 604,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 604,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 557,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น (กองชาง) 
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทน
รายเดือน ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 
และระดับชํานาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษซึ่งไมมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหนงเงินคาตอบแทนพิเศษ
รายเดือนหรือเงินเพิ่มตางๆที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่น ระดับกลางและระดับต้น    
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

งบดําเนินงาน รวม 667,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
ให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
คณะกรรมการเปิดซอง และควบคุมงานกอสร้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ 
โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679  
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการ/
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ 
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, 
คาซักฟอก , คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก, 
คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน), คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ, คาธรรมเนียมตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใช้จาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ
คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจ้างปรับปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค 
คาทําหมันสัตว, คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง, 
คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมี
ลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร, 
คาติดตั้งประปา เพื่อใช้ในอาคาร, คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จาย
ตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน, คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
(ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือ
คาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนต รถจักรยานยนต 
ที่ไมใช้โครงสร้าง เครื่องถายเอกสาร เครื่องพนหมอกควัน 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร พัดลม โทรทัศน 
เครื่องเสียง ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ อาคารตาง ๆ ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2909  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ 
โทรโขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ 
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตชไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมาส 
เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ไมเข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสาธารณะในสวนที่เกินสิทธิ์  
ในเขตรับผิดชอบตําบลพิมาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560

งบลงทุน รวม 51,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,500 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะ 
1. ใช้เครื่องยนตเบนซิน 
2. น้ําหนักของเครื่องตบดินไมน้อยกวา 80 กิโลกรัม 
3. แรงบดอัดไมน้อยกวา 5 ตัน 
4. ความเร็วในการตบไมน้อยกวา 5,000 ครั้งตอนาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ เดือน ธันวาคม 2564

วันที่พิมพ : 23/8/2565  11:19:46 หน้า : 94/110

171



ครุภัณฑสํารวจ

กล้องวัดระดับ จํานวน 30,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อกล้องวัดระดับ  ขนาดกําลังขยาย 30 เทา
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3) มีกําลังขยายไมน้อยกวา 30 เทา
4) ขนาดเส้นผาศูนยกลางของเลนสปากกล้องไมน้อยกวา 
35 มิลลิเมตร
5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไมน้อยกวา 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไมเกิน 2 เมตร
คาตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator  ที่มีชวงการทํางาน
ของระบบอัตโนมัติไมน้อยกวา + / - 12 ลิปดา
9) ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กิโลเมตร
ไมเกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
10) ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกวา 10 ลิปดา
ตอ 2 มิลลิเมตร หรือไวกวา
11) มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา
12) ขนาดเส้นผาศูนยกลางของจานองศาไมน้อยกวา 
80 มิลลิเมตร
13) อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1 องศา
14) อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา
15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
16) อุปกรณประกอบด้วย (1) มีกลองบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
     (2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
     (3) มีฝาครอบเลนส (4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง
หมายเหตุ : การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลข ซึ่งมีคา
ยิ่งน้อยยิ่งดี
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ เดือน ธันวาคม 2564
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งานก่อสร้าง รวม 3,436,444 บาท
งบบุคลากร รวม 503,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 503,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 146,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก
ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น (กองชาง) 
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทน
รายเดือน ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง
และระดับชํานาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ  ซึ่งไมมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนหรือเงินเพิ่มตางๆ
ที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

วันที่พิมพ : 23/8/2565  11:19:46 หน้า : 96/110

173



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 298,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหนงผู้ชวยชางโยธา / ผู้ชวยชางไฟฟ้า 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 33,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

วันที่พิมพ : 23/8/2565  11:19:46 หน้า : 97/110

174



งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
ให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
คณะกรรมการเปิดซอง และผู้ควบคุมงานกอสร้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 267,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชน
1.คาจ้างเหมาบริการงานประปา  เชน ติดตั้งมิเตอรน้ําและ
งานอื่นๆ ตั้งไว้ 96,000 บาท
2. คาจ้างเหมาบริการประจํารถกระเช้า เชน บํารุงรักษา
รถกระเช้า และงานอื่นๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 96,000 บาท 
และคาจ้างเหมาบริการงานอื่นๆ ของ อบต.พิมาน  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1797  ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรม
ที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไม้ตางๆ 
ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี 
ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ 
ทอน้ําบาดาล มิเตอร อุปกรณ PVC,PE,PB,HDPE ขนาดตางๆ 
ข้องอ ข้อตอตรง ข้อตอสามทาง หิน ดิน ทราย กรวด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 2,613,104 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,613,104 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างซอมแซมยกระดับถมดินลูกรัง พร้อมทอระบายน้ํา
จากสามแยกสวนนายสุนทราไตรยราช  ถึงทุงบอทอง

จํานวน 313,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างซอมแซมยกระดับถมดินลูกรัง 
พร้อมทอระบายน้ําจากสามแยกสวน นายสุนทรา ไตยราช 
ถึงทุงบอทอง  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 475.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
1,900.00 ตารางเมตร (โครงการของหมู 9)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ องคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 27 ลําดับที่ 60

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านสุขเกษม หมู 11 สายบ้านนายสุ
พจน   ศรีหาวงษ  เชื่อมตอถนนสายสุขเกษม - ดงน้อย

จํานวน 325,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสุขเกษม หมู 11 สายบ้านนายสุพจน  
ศรีหาวงษ เชื่อมตอถนนสายสุขเกษม – ดงน้อย 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
560.00 ตารางเมตร (โครงการของหมู 11)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน ถึงปัจจุบัน  มาตรา 67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 145 ลําดับที่ 37
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านแสงสวางสายบ้าน 
นางรัตนาภรณ  พอเพียโคตร ไปบ้าน นายปัญญา  วงคตาทํา

จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแสงสวาง สายบ้านนางรัตนาภรณ พอเพียโคตร ถึง
บ้านนายปัญญา  วงคตาทํา  ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ระยะทาง 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 380.00 ตารางเมตร (โครงการของหมู 5)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา 67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 94 ลําดับที่ 55

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายที่นานายมณี   วงค
ตาทํา เชื่อมคลองชลประทาน  บ้านจอมมณี หมู 4

จํานวน 327,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นา
นายมณี วงคตาทํา เชื่อมคลองชลประทานบ้านจอมมณี 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
320.00 ตารางเมตร (โครงการของหมู 7)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 142 ลําดับที่ 26
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมมณี       สาย
บ้าน นายคาม วงคสุวรรณ      ไปคลองชลประทาน

จํานวน 134,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจอมมณี
สายบ้านนายคาม วงคสุวรรณ ไปคลองชลประทาน 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 52.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 234.00 ตารางเมตร 
(โครงการของหมู 4)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 92 ลําดับที่ 44

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 สายโรงเรียนบ้าน
ปากบัง ถึงบ้านทุงทรายทอง

จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปากบัง 
หมูที่ 2 สายโรงเรียนบ้านปากบังถึงวัดทุงทรายทอง 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไมน้อยกวา 562.50 ตารางเมตร 
(โครงการของหมู 2)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 138 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพิมาน หมูที่ 3  สาย
บ้านนางวาสนา ตันสมรส  ถึง หนองกกค้อ

จํานวน 327,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านพิมาน หมูที่ 3 สายบ้านนางวาสนา ตันสมรส 
ถึง หนองกกค้อ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทาง 189.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
567.00 ตารางเมตร (โครงการของหมู 3)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 138 ลําดับที่ 8

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมคิด ถึงบ้าน 
นางจุฬาภรณ

จํานวน 201,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายสมคิด ชาเครือ ถึงบ้านนางจุฬาภรณ ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 340.00 ตารางเมตร 
(โครงการของหมู 4)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 92 ลําดับที่ 45
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้านนาย
สนิท ถึงบ้านนางพัสดา

จํานวน 304,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
สายบ้านนายสนิท ถึงบ้านนางพัสดา ปริมาณงาน กอสร้าง
รางระบายน้ํา ขนาด 0.45 เมตร ปากรอบใน กว้าง 0.25 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.3 เมตร ยาว 145 เมตร พร้อมรางรองรับและ
ฝาตะแกรงเหล็กตลอดแนว ตามแบบของ อบต.พิมาน 
(โครงการของหมู 1)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 11 ลําดับที่ 3

โครงการกอสร้างหอกระจายขาวภายในหมูบ้าน บ้านแสงสวาง หมู 5 จํานวน 107,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างหอกระจายขาวภายในหมูบ้าน
บ้านแสงสวาง หมู 5 (โครงการของหมู 5)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 80 ลําดับที่ 2

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K) จํานวน 30,604 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 382,000 บาท

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

โครงการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบบลพิมาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานของ
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลพิมาน 
เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ โครงการสาธิต เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ คาอาหาร  อาหารวาง และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 16 (6)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่   50
   ลําดับที่ 1

งบลงทุน รวม 362,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 362,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการขุดลอกห้วยกกค้อไปหนองป่าช้า นานายทวี  วงคดวงผา  
หมู 8

จํานวน 362,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขุดลอกห้วยกกค้อ ไปหนองป่าช้า
นานายทวี วงคดวงผา  (โครงการของหมู 8)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 117 ลําดับที่ 22
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ รักษน้ํา รักษป่า รักษาแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรักษน้ํา รักษป่า 
รักษาแผนดิน  ในการอนุรักษทรัพยากรดิน น้ําและป่า 
รวมทั้งสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (7)
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่   22 
ลําดับที่ 7

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษโลก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครพิทักษโลก เชน  คาวิทยากร  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษโลก พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2874 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย 
คาวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ในการประชุม คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (7) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่  73
 ลําดับที่ 11
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 816,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม 
ชะแลง น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล มิเตอร 
อุปกรณ PVC,PE,PB,HDPE ขนาดตางๆ ข้องอ 
ข้อตอตรง ข้อตอสามทาง หิน ดิน ทราย กรวด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารส้ม สารคลอรีนและปูนขาว 
และวัสดุเกี่ยวกับการประปา ฯลฯ  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา  67 (3)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไมเข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เชน มิเตอรน้ํา ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 691,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 691,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการเจาะบอน้ําบาดาล ประปาหมูบ้าน บ้านคลองเจริญ หมู 10 จํานวน 366,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเจาะบอน้ําบาดาล ประปาหมูบ้าน 
บ้านคลองเจริญ หมู 10  จํานวน 1 ระบบ (โครงการของหมู 10)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1  หน้า 34 ลําดับที่ 9

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตประปาหมูบ้าน บ้านดอนพัฒนา หมู  6 จํานวน 325,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขยายเขตประปาหมูบ้าน บ้านดอนพัฒนา หมู 6 
ปริมาณงาน ทอพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว  ระยะทางประมาณ 
3,450 เมตร (โครงการของหมู 6)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา 67
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 110 ลําดับที่ 4
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

86,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,400

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,960,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

377,762

เงินชวยพิเศษ 5,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพชุมชน
ตําบลพิมาน

280,215

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

86,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,400

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,960,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

377,762

เงินชวยพิเศษ 5,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพชุมชน
ตําบลพิมาน

280,215

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,705,540 329,880 1,611,312 253,920 226,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

43,600 1,000

เงินประจําตําแหนง 183,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 816,160 554,988 150,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

31,620 10,680 18,000

เงินอื่น ๆ 42,000

เงินวิทยฐานะ 77,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

704,040 6,830,772

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

30,000 74,600

เงินประจําตําแหนง 42,000 267,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 298,700 1,819,848

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

33,000 93,300

เงินอื่น ๆ 42,000

เงินวิทยฐานะ 77,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

136,000 40,000 6,000 144,000 1,000 4,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

12,000 5,000 1,000 2,000 3,000

คาเชาบ้าน 234,000 48,000 36,000 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

24,000 64,400 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 60,000 10,000 20,000

คาจ้างเหมาบริการ 573,000 636,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

26,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล 
ในการจัดกิจกรรมตาง 
ๆ ทีมีความจําเป็นและ
เหมาะสม

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

60,000 391,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 28,000

คาเชาบ้าน 10,000 358,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 118,400

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 110,000

คาจ้างเหมาบริการ 192,000 1,401,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

31,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาของขวัญ ของรางวัล 
ในการจัดกิจกรรมตาง 
ๆ ทีมีความจําเป็นและ
เหมาะสม

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

230,000 15,000 5,000 15,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
และพวงมาลาสําหรับ
พิธีการวันสําคัญตาง ๆ 
ตามวาระและโอกาสที่
จําเป็นและมีความ
สําคัญ

5,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 50,000 5,000 5,000 5,000 30,000

โครงการอบรม/สัมมนา  
เพื่อเพิ่มทักษะและ
พัฒนาบุคลากร

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 85,000 50,000 20,000 100,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลพิมาน

25,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารสวน
ตําบลพิมาน

31,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000 280,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
และพวงมาลาสําหรับ
พิธีการวันสําคัญตาง ๆ 
ตามวาระและโอกาสที่
จําเป็นและมีความ
สําคัญ

5,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 65,000 160,000

โครงการอบรม/สัมมนา  
เพื่อเพิ่มทักษะและ
พัฒนาบุคลากร

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 450,000 705,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบลพิมาน

25,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารสวน
ตําบลพิมาน

31,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารสวน
ตําบลพิมาน

30,000

คาจ้างเหมาบริการงานผู้
ดูแลเด็ก

186,000

คาพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการคายเยาวชน
ตําบลพิมาน

30,000

โครงการจัดแสดงผล
งานทางวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

725,725

โครงการควบคุม 
ป้องกัน และระงับโรค
ติดตอ

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารสวน
ตําบลพิมาน

30,000

คาจ้างเหมาบริการงานผู้
ดูแลเด็ก

186,000

คาพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการคายเยาวชน
ตําบลพิมาน

30,000

โครงการจัดแสดงผล
งานทางวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

725,725

โครงการควบคุม 
ป้องกัน และระงับโรค
ติดตอ

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันโรคเอดส์ในวัย
รุนวัยใส หางไกลโรค
เอดส์

30,000

โครงการรณรงค์การตอ
ต้าน สิ่งเสพติด 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
ป้องกันไข้เลือดออก      
        โรคไข้หวัดนก 
โรคเอดส์และโรคอื่นๆ

22,000

โครงการสํารวจและ
บันทึกข้อมูลในระบบ 
thairabies.net

4,500

จ้างเหมาบริการงาน
สวัสดิการสังคม

96,000

โครงการชวยเหลือเยียว
ยา  ผู้ประสบความเดือด
ร้อนตางๆ

15,000

เงินชวยเหลือนักเรียน 3,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

20,000

โครงการชาวพิมานโปรง
ใสหัวใจธรรมาภิบาล

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันโรคเอดส์ในวัย
รุนวัยใส หางไกลโรค
เอดส์

30,000

โครงการรณรงค์การตอ
ต้าน สิ่งเสพติด 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
ป้องกันไข้เลือดออก      
        โรคไข้หวัดนก 
โรคเอดส์และโรคอื่นๆ

22,000

โครงการสํารวจและ
บันทึกข้อมูลในระบบ 
thairabies.net

4,500

จ้างเหมาบริการงาน
สวัสดิการสังคม

96,000

โครงการชวยเหลือเยียว
ยา  ผู้ประสบความเดือด
ร้อนตางๆ

15,000

เงินชวยเหลือนักเรียน 3,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

20,000 40,000

โครงการชาวพิมานโปรง
ใสหัวใจธรรมาภิบาล

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะโดยชุมชน (ธนาคาร
ขยะ)

30,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนภายใต้การ
ดําเนินงานชุมชนยั่งยืน

10,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ชวงเทศกาล

30,000

โครงการลานบ้านลาน
เมือง

75,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

22,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

200,000

โครงการอบรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุตําบลพิมาน

100,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:20:26 หน้า : 13/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะโดยชุมชน (ธนาคาร
ขยะ)

30,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนภายใต้การ
ดําเนินงานชุมชนยั่งยืน

10,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ชวงเทศกาล

30,000

โครงการลานบ้านลาน
เมือง

75,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

22,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

200,000

โครงการอบรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุตําบลพิมาน

100,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:20:26 หน้า : 14/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการดูแล
ทําความสะอาดห้องพัก
และสวนหยอม

576,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

150,000

โครงการจัดกิจกรรม 
งานวันเด็กแหงชาติ

60,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนวิทยากรลูกเสือ

10,000

โครงการ รักษ์น้ํา รักษ์
ป่า รักษาแผนดิน

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครพิทักษ์โลก

โครงการศูนย์ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตํา
บบลพิมาน

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 80,000 20,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,500 5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,000 1,209,754 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 130,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:20:26 หน้า : 15/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการดูแล
ทําความสะอาดห้องพัก
และสวนหยอม

576,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

150,000

โครงการจัดกิจกรรม 
งานวันเด็กแหงชาติ

60,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนวิทยากรลูกเสือ

10,000

โครงการ รักษ์น้ํา รักษ์
ป่า รักษาแผนดิน

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครพิทักษ์โลก

10,000 10,000

โครงการศูนย์ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตํา
บบลพิมาน

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 115,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 70,500

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,230,754

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 140,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 3,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 15,000

วัสดุอื่น 20,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 63,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 2,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุการศึกษา 40,000

วัสดุกีฬา 60,000

วัสดุกอสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อนกระจก

13,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:20:26 หน้า : 17/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 18,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 75,000

วัสดุอื่น 20,000 5,000 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000 173,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 52,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุการศึกษา 40,000

วัสดุกีฬา 60,000

วัสดุกอสร้าง 20,000 20,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 10,000 360,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อนกระจก

13,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:20:26 หน้า : 18/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

9,500

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตบดิน

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดระดับ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างซอม
แซมยกระดับถมดิน
ลูกรัง พร้อมทอระบาย
น้ําจากสามแยกสวน
นายสุนทราไตรยราช  
ถึงทุงบอทอง

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:20:26 หน้า : 19/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

9,500

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตบดิน 21,000 21,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดระดับ 30,500 30,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างซอม
แซมยกระดับถมดิน
ลูกรัง พร้อมทอระบาย
น้ําจากสามแยกสวน
นายสุนทราไตรยราช  
ถึงทุงบอทอง

313,000 313,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านสุขเกษม หมู 
11 สายบ้านนายสุพจน์  
 ศรีหาวงษ์  เชื่อมตอ
ถนนสายสุขเกษม - ดง
น้อย

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านแสงสวางสายบ้าน 
นางรัตนาภรณ์  พอเพีย
โคตร ไปบ้าน นาย
ปัญญา  วงค์ตาทํา

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายที่นานายมณี   วงค์
ตาทํา เชื่อมคลองชล
ประทาน  บ้านจอมมณี 
หมู 4

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านจอมมณี       สาย
บ้าน นายคาม วงค์
สุวรรณ      ไปคลองชล
ประทาน

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  11:20:26 หน้า : 21/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.บ้านสุขเกษม หมู 
11 สายบ้านนายสุพจน์  
 ศรีหาวงษ์  เชื่อมตอ
ถนนสายสุขเกษม - ดง
น้อย

325,000 325,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านแสงสวางสายบ้าน 
นางรัตนาภรณ์  พอเพีย
โคตร ไปบ้าน นาย
ปัญญา  วงค์ตาทํา

220,000 220,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายที่นานายมณี   วงค์
ตาทํา เชื่อมคลองชล
ประทาน  บ้านจอมมณี 
หมู 4

327,000 327,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านจอมมณี       สาย
บ้าน นายคาม วงค์
สุวรรณ      ไปคลองชล
ประทาน

134,000 134,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 
2 สายโรงเรียนบ้านปาก
บัง ถึงบ้านทุงทรายทอง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
พิมาน หมูที่ 3  สาย
บ้านนางวาสนา ตัน
สมรส  ถึง หนองกกค้อ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสมคิด ถึงบ้าน 
นางจุฬาภรณ์

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก สายบ้าน
นายสนิท ถึงบ้านนางพัส
ดา

โครงการกอสร้าง
หอกระจายขาวภายใน
หมูบ้าน บ้านแสงสวาง 
หมู 5

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 
2 สายโรงเรียนบ้านปาก
บัง ถึงบ้านทุงทรายทอง

324,000 324,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
พิมาน หมูที่ 3  สาย
บ้านนางวาสนา ตัน
สมรส  ถึง หนองกกค้อ

327,000 327,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสมคิด ถึงบ้าน 
นางจุฬาภรณ์

201,000 201,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก สายบ้าน
นายสนิท ถึงบ้านนางพัส
ดา

304,500 304,500

โครงการกอสร้าง
หอกระจายขาวภายใน
หมูบ้าน บ้านแสงสวาง 
หมู 5

107,000 107,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา K)

โครงการขุดลอกห้วยกก
ค้อไปหนองป่าช้า นา
นายทวี  วงค์ดวงผา  
หมู 8

โครงการเจาะบอน้ํา
บาดาล ประปาหมูบ้าน 
บ้านคลองเจริญ หมู 10

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขต
ประปาหมูบ้าน บ้าน
ดอนพัฒนา หมู  6

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลางใน
การประเมินความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการของ 
อบต.พิมาน

14,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนในตําบล

2,116,800

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา K)

30,604 30,604

โครงการขุดลอกห้วยกก
ค้อไปหนองป่าช้า นา
นายทวี  วงค์ดวงผา  
หมู 8

362,000 362,000

โครงการเจาะบอน้ํา
บาดาล ประปาหมูบ้าน 
บ้านคลองเจริญ หมู 10

366,000 366,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขต
ประปาหมูบ้าน บ้าน
ดอนพัฒนา หมู  6

325,900 325,900

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลางใน
การประเมินความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการของ 
อบต.พิมาน

14,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนในตําบล

2,116,800

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้านในการดําเนิน
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ

28,000

อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบลพิมาน

20,000

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณี ไหลเรือไฟ
และงานกาชาดจังหวัด
นครพนม

60,000

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีแขงเรือออก
พรรษาตําบลพิมาน

100,000

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีสงกรานต์
ตําบลพิมาน

150,000

รวม 10,113,377 8,716,940 1,295,780 6,720,659 565,500 577,420 1,001,080 1,481,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้านในการดําเนิน
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ

28,000

อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบลพิมาน

20,000

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณี ไหลเรือไฟ
และงานกาชาดจังหวัด
นครพนม

60,000

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีแขงเรือออก
พรรษาตําบลพิมาน

100,000

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีสงกรานต์
ตําบลพิมาน

150,000

รวม 4,759,344 452,000 816,900 36,500,000
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