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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
งบกลาง

งบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

300,000
6,000
200,000
7,646,400

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

180,000

สารองจ่าย

403,920

เบี้ยยังชีพคนพิการ

แผนงานการเกษตร

2,500,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

300,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จ้าง

เงินเดือนพนักงาน

150,000
24,000

40,000

21,000

130,000

800,000

530,000

2,800,000

เงินวิทยฐานะ

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

2,500,000

126,000

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

42,000

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

15,000

10,000

30,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
งบกลาง

งบกลาง

200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,646,400

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

180,000

สารองจ่าย

403,920

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

42,120

2,232,000

2,232,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

86,400

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080

514,080

42,120

42,120

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

960,000

3,910,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

126,000

150,000

142,000

333,000

4,900,000

9,030,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

2,500,000
42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จ้าง

เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

126,000
260,000

386,000

70,000

125,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

10,000

ค่าเช่าบ้าน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

20,000
36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

5,000

5,000

5,000

200,000

84,000

10,000

50,000

200,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การเลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ (กอง
คลัง )

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ(กอง
ช่าง)

100,000

โครงการ อบต.สัญจร
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตาบลนา
เดื่อประจาปี 2561

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตตาบลนา
เดื่อ

20,000

โครงการจัดงานวัน
วิสาขบูชา ประจาปี
2561

10,000

โครงการจัดทาเรือไฟ
ประจาปี 2561

60,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

70,000

120,000

135,000

171,000

10,000

25,000

850,000

1,144,000

20,000

20,000

50,000

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

200,000

450,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ (กอง
คลัง )

150,000

150,000

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การเลือกตั้ง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ(กอง
ช่าง)
โครงการ อบต.สัญจร

100,000
30,000

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตาบลนา
เดื่อประจาปี 2561

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตตาบลนา
เดื่อ

20,000

โครงการจัดงานวัน
วิสาขบูชา ประจาปี
2561

10,000

โครงการจัดทาเรือไฟ
ประจาปี 2561

60,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการนครพนม
เมืองสะอาดคนในชาติ
มีสุข

50,000

โครงการบริหารขยะ
โดยชุมชน

20,000

โครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่
พระปรมินทรมหาภูมิ
พล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนพัฒนาหมู่
บ้าน ชุมชน ของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเดื่อ ประจาปี
2561
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจาปี 2561
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจาปี 2561
โครงการปั่น ปลูก
ปล่อย ร่วมรักษ์โลก

20,000

โครงการฝึกอบรม
ตอนกิ่งไม้ ติดตา ทาบ
กิ่ง

30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้
โครงการมหกรรม
เทศกาลปลาลุ่มน้า
สงคราม ประจาปีงบ
ประมาณ 2561

60,000

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

30,000

รวม

30,000

โครงการนครพนม
เมืองสะอาดคนในชาติ
มีสุข

50,000

โครงการบริหารขยะ
โดยชุมชน

20,000

โครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่
พระปรมินทรมหาภูมิ
พล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9

5,000

5,000

โครงการประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนพัฒนาหมู่
บ้าน ชุมชน ของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเดื่อ ประจาปี
2561

20,000

20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจาปี 2561

20,000

20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจาปี 2561

20,000

20,000

โครงการปั่น ปลูก
ปล่อย ร่วมรักษ์โลก

20,000

โครงการฝึกอบรม
ตอนกิ่งไม้ ติดตา ทาบ
กิ่ง

30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้
โครงการมหกรรม
เทศกาลปลาลุ่มน้า
สงคราม ประจาปีงบ
ประมาณ 2561

10,000

10,000

60,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

โครงการเยาวชนต่อ
ต้านภัยยาเสพติด
โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด
โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
ประจาปี 2561

38,000

โครงการร่วมประชุม
ทางวิชาการของ
บุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็ก อบต.นาเดื่อ

20,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติประจาปี 2561

50,000

โครงการวันปิยะ
มหาราช

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร พนักงาน
สมาชิกสภา อบต.นา
เดื่อ
โครงการส่งทีมนักกีฬา
พร้อมคณะผู้ฝึกสอน ผู้
ควบคุมทีม เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ท้อง
ถิ่นสัมพันธ์อาเภอศรี
สงคราม จังหวัด
นครพนม

50,000

โครงการส่งทีมนักกีฬา
พร้อมคณะเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ จังหวัด
นครพนม

50,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้และฟื้นฟูการ
ประกอบอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง
โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง
ประจาปี 2561

30,000

50,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการเยาวชนต่อ
ต้านภัยยาเสพติด

20,000

20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด

30,000

30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
ประจาปี 2561

38,000

โครงการร่วมประชุม
ทางวิชาการของ
บุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็ก อบต.นาเดื่อ

20,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติประจาปี 2561

50,000

โครงการวันปิยะ
มหาราช

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร พนักงาน
สมาชิกสภา อบต.นา
เดื่อ

5,000

5,000

200,000

200,000

โครงการส่งทีมนักกีฬา
พร้อมคณะผู้ฝึกสอน ผู้
ควบคุมทีม เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ท้อง
ถิ่นสัมพันธ์อาเภอศรี
สงคราม จังหวัด
นครพนม

50,000

โครงการส่งทีมนักกีฬา
พร้อมคณะเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ จังหวัด
นครพนม

50,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้และฟื้นฟูการ
ประกอบอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง
ประจาปี 2561

50,000

หน้า : 9/18
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา

1,321,600

โครงการสานตะกร้า
จากพลาสติก

30,000

โครงการสูงวัยสูงค่า
พัฒนากายใจ

70,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
การรักษาวินัยและ
ความโปร่งใส
ในการทางาน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

50,000

10,000

5,000

30,000

20,000

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

80,000

งบดาเนินงาน

วัสดุกีฬา

30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

2,211,360

วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง

20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน
วัสดุการศึกษา

40,000

20,000

20,000
282,200

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์

12,000
2,000

หน้า : 10/18
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

ค่าใช้สอย

รวม

1,321,600

โครงการสานตะกร้า
จากพลาสติก

30,000

โครงการสูงวัยสูงค่า
พัฒนากายใจ

70,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
การรักษาวินัยและ
ความโปร่งใส
ในการทางาน

15,000

15,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

130,000

195,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

25,000

25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

80,000

150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

100,000
200,000

280,000

งบดาเนินงาน

วัสดุกีฬา
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

30,000
30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

2,211,360
20,000

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์

20,000
20,000

15,000

15,000

120,000

200,000

วัสดุการศึกษา
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000

282,200
50,000

50,000

200,000

212,000

3,000

5,000

หน้า : 11/18
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้
จานวน 1 ตัว

ค่าครุภัณฑ์

1,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ)
จานวน1 เครื่อง

22,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
ปริ้นเตอร์
จานวน
1 เครื่อง

4,300

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
จานวน 1 หลัง

6,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
จานวน 1 หลัง
ค่าจัดซื้อโต๊ะระดับ 1
จานวน 1 ตัว

5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
จานวน 1 เครื่อง

งบลงทุน

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

665,400

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้าง
ปรับปรุง ไหล่ทางถนน
สายนาอินทร์-ศรี
สงคราม (ช่วงสะพาน
ห้วยโคน) บ้านนา
อินทร์ ม.5 ตาบลนา
เดื่อ ( กองช่าง )

400,000

โครงการ/งานก่อสร้าง
ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
นาเดื่อ หมู่ที่ 12
ตาบลนาเดื่อ (กอง
ช่าง )

100,000

5,000

หน้า : 12/18
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงาน
ค่าบริการโทรศัพท์

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
20,000

รวม
20,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้
จานวน 1 ตัว

ค่าครุภัณฑ์

1,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ)
จานวน1 เครื่อง

22,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
ปริ้นเตอร์
จานวน
1 เครื่อง

4,300

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
จานวน 1 หลัง

6,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
จานวน 1 หลัง

5,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะระดับ 1
จานวน 1 ตัว

5,500
5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
งบลงทุน

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
จานวน 1 เครื่อง

21,000

21,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

720,400

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้าง
ปรับปรุง ไหล่ทางถนน
สายนาอินทร์-ศรี
สงคราม (ช่วงสะพาน
ห้วยโคน) บ้านนา
อินทร์ ม.5 ตาบลนา
เดื่อ ( กองช่าง )

400,000

โครงการ/งานก่อสร้าง
ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
นาเดื่อ หมู่ที่ 12
ตาบลนาเดื่อ (กอง
ช่าง )

100,000

หน้า : 13/18
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

โครงการ/งานก่อสร้าง
รางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่
บ้าน บ้านนาเดื่อ หมู่
ที่ 9 ตาบลนาเดื่อ

490,000

โครงการ/งานก่อสร้าง
รางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่
บ้าน บ้านนาคอย หมู่ที่
6 ตาบลนาเดื่อ ( กอง
ช่าง )

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7

485,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย-บ้านนาชุม หมู่ที่
11 (กองช่าง )

91,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาโอ- บ้านอี
อูด หมู่ที่ 4
( กองช่าง )

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินสู่พื้นที่การเกษตร
บ้านนาเดื่อ ม. 1
ตาบลนาเดื่อ( กองช่าง
)

98,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร
บ้านนาโอ ม. 4 ตาบล
นาเดื่อ
(กองช่าง )

150,000

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 ตาบล
นาเดื่อ ( กองช่าง )

300,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

หน้า : 14/18

วันที่พิมพ์ : 17/10/2560 14:08:02

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการ/งานก่อสร้าง
รางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่
บ้าน บ้านนาเดื่อ หมู่
ที่ 9 ตาบลนาเดื่อ

490,000

โครงการ/งานก่อสร้าง
รางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่
บ้าน บ้านนาคอย หมู่ที่
6 ตาบลนาเดื่อ ( กอง
ช่าง )

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7

485,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย-บ้านนาชุม หมู่ที่
11 (กองช่าง )

91,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาโอ- บ้านอี
อูด หมู่ที่ 4
( กองช่าง )

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินสู่พื้นที่การเกษตร
บ้านนาเดื่อ ม. 1
ตาบลนาเดื่อ( กองช่าง
)

98,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร
บ้านนาโอ ม. 4 ตาบล
นาเดื่อ
(กองช่าง )

150,000

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 ตาบล
นาเดื่อ ( กองช่าง )

300,000

หน้า : 15/18
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อินทร์แปลง บ้านอีอูด
หมู่ที่ 10
(กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม )

100,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนาชุม หมู่
ที่2 ตาบลนาเดื่อ (กอง
ช่าง )

250,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนาเดื่อ หมู่ที่
1 ตาบลนาเดื่อ (กอง
ช่าง)

300,000

โครงการขุดลอกห้วย
สะเลตม หมู่ที่ 12
ตาบลนาเดื่อ อาเภอศรี
สงคราม จังหวัด
นครพนม (กองช่าง )

296,600

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรังสู่พื้นที่การ
เกษตรบ้านนาชุม หมู่
ที่ 11 ตาบลนาเดื่อ
(กองช่าง )

150,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน (
ประปาดื่มได้ ) บ้านอี
อูด หมู่ที่ 3
(กองช่าง )

100,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปา
บ้านนาเดื่อ หมูที่ 12
(กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม )
อาคารต่าง ๆ

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

หน้า : 16/18
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อินทร์แปลง บ้านอีอูด
หมู่ที่ 10
(กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม )

100,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนาชุม หมู่
ที่2 ตาบลนาเดื่อ (กอง
ช่าง )

250,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน บ้านนาเดื่อ หมู่ที่
1 ตาบลนาเดื่อ (กอง
ช่าง)

300,000

โครงการขุดลอกห้วย
สะเลตม หมู่ที่ 12
ตาบลนาเดื่อ อาเภอศรี
สงคราม จังหวัด
นครพนม (กองช่าง )

296,600

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรังสู่พื้นที่การ
เกษตรบ้านนาชุม หมู่
ที่ 11 ตาบลนาเดื่อ
(กองช่าง )

150,000

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน (
ประปาดื่มได้ ) บ้านอี
อูด หมู่ที่ 3
(กองช่าง )

100,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปา
บ้านนาเดื่อ หมูที่ 12
(กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม )
อาคารต่าง ๆ

50,000

หน้า : 17/18

วันที่พิมพ์ : 17/10/2560 14:08:02

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ป่าช้า
บ้านใหม่นิรมิต หมู่
ที่8
( กองช่าง )

เงินอุดหนุน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

300,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

350,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวม

11,236,320

50,000

780,000

200,000

600,000

40,000

7,394,300

1,028,000

3,536,000
138,000

13,404,160

หน้า : 18/18

วันที่พิมพ์ : 17/10/2560 14:08:02

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ป่าช้า
บ้านใหม่นิรมิต หมู่
ที่8
( กองช่าง )

300,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม

25,000

เงินอุดหนุนเอกชน

45,000
350,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

10,000
รวม

130,000

4,186,000
12,139,220

46,500,000

