
งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการกาชาดร่วมใจ แก้ไขปัญหาของราษฎร จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนตามโครงการกาชาดร่วมใจ แก้ไขปัญหาของราษฎร 
ตังไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานกาชาดอําเภอ
นาแก ประจําปี 2562 เพือดําเนินการจัดหารายได้สําหรับให้การช่วยเหลือ
ราษฎรทีประสบความเดือดร้อนในพืนทีอําเภอนาแกและเป็นการสนับสนุน
การดําเนินงานของกาชาดจังหวัดนครพนมและสภากาชาดไทย ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 94 
ลําดับที 2
โครงการไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม จํานวน 60,000 บาท
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอนาแก ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม 
ซึงสภาวัฒนธรรมอําเภอนาแกได้รับมอบหมายในการจัดทําเรือไฟอําเภอ
นาแก รายละเอียดตามโครงการของสภาวัฒนธรรมอําเภอนาแกทีขอรับ
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 94 ลําดับที 3

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการนมัสการพระธาตุศรีคุณและงานบุญมหาชาติ ประจําปี 2562 จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสีชมพู ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการนมัสการพระธาตุศรีคุณและงานบุญ
มหาชาติ ประจําปี 2562 เพือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
ซึงได้ถือปฏิบัติเป็นประจําทุกปี รายละเอียดตามโครงการของ
สภาวัฒนธรรมตําบลสีชมพู ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ลําดับที 16

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,064,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,064,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,064,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปบ้านแสงสว่าง หมู่ที 2 จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายไปบ้านแสงสว่าง เริมจากถนน 
คสล.เดิมไปตามถนนลูกรังทางทิศตะวันตกเชือมถึงสะพานข้าม
ห้วยม่วง กว้าง 4.0 เมตร ยาว 52.30 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือ
รวมพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 210.20 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ 
อบต.สีชมพู ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 5 ลําดับที 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปวัดป่าเรืองชัย หมู่ที 2 จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายไปวัดป่าเรืองชัย เริมจากถนน 
คสล.เดิมบริเวณสวนยางนางดาวรุ่ง นามเกตุ ไปตามถนนลูกรัง
ทางทิศใต้ เชือมถึงถนน คสล.เดิมบริเวณสีแยกวัดป่าเรืองชัย 
กว้าง 4.0 เมตร ยาว 113.80 เมตร   หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือ
พืนที คสล.รวมไม่น้อยกว่า 495.20 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ 
อบต.สีชมพู ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 5 ลําดับที 2
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างเก็บนําวังม่วง หมู่ที 1 จํานวน 234,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายไปอ่างเก็บนําวังม่วง 
เริมจากบริเวณหน้าบ้านนางวนิดา คําคนซือ ไปตามถนนลูกรัง
ทางทิศใต้ กว้าง 5.0 เมตร  ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือ
รวมพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ 
อบต.สีชมพู ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 6 ลําดับที 3
โครงการก่อสร้างถนนเพือการเกษตร สายสวนยางนายขันตรี วงค์ผาบุตร ถึง
ทีนานายชวน วงค์ชาชม หมู่ที 7

จํานวน 497,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนเพือการเกษตร เริมจากบริเวณสวนยาง
นายขันตรี วงค์ผาบุตร ถึงทีนานายชวน วงค์ชาชม ยาวรวม
ประมาณ 1200.00 ม. ผิวทางกว้างประมาณ 4.0 ม. และเสริมผิวทาง
ด้วยดินลูกรัง พร้อมงานประกอบอืนๆ ตามแบบแปลนของ อบต.สีชมพู 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 6 ลําดับที 4
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมข้ามห้วยวังสิม ตอนบน หมู่ที 6 จํานวน 297,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลียมข้ามห้วยวังสิม ตอนบน 
หมู่ที 6 จํานวน 3 ช่อง ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 4.0 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานท่อเหลียม (ชนิดหลายช่องทาง) สํานักงานเลขานุการ กสช. 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 6 ลําดับที 5
โครงการก่อสร้างฝายนําล้นพร้อมงานประกอบอืนๆ ห้วยนาเหนือ หมู่ที 5 จํานวน 346,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายนําล้นพร้อมงานประกอบอืนๆ
ห้วยนาเหนือ ช่วงทีนาของนางปริศนา วงค์ชาชม ขนาดฝายกว้าง 6.0 ม. 
ผนังข้างสูง 2.50 ม. สันฝายสูง 1.0 ม. ตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง
ฝายนําล้น มข.2527 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 6 ลําดับที 6
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงที 1) หมู่ที 3 จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ภายในหมู่บ้าน (ช่วงที 1) 
กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร เริมจากรางระบายนําเดิม
บริเวณบ้านนางรัชนีกร ฤทธิเต ไปตามถนน คสล.ทางทิศใต้ถึงบริเวณ
สามแยกถนน คสล. ตามแบบแปลนของ อบต.สีชมพู 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 3 
พ.ศ.2561 หน้า 6 ลําดับที 7
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงที 2) หมู่ที 3 จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ภายในหมู่บ้าน (ช่วงที 2) 
กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาว 47.50 เมตร เริมจากรางระบายนําเดิม
บริเวณบ้านนายสําลี คําคนซือ ไปตามถนน คสล.ทางทิศตะวันออกถึง
บริเวณสีแยกถนน คสล. ตามแบบแปลนของ อบต.สีชมพู ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 3 
พ.ศ.2561 หน้า 7 ลําดับที 8
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โครงการขยายเขตท่อจ่ายนําประปา หมู่ที 1 จํานวน 59,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อจ่ายนําประปา โดยทําการวางท่อพีวีซี 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว ชัน 8.5 ยาวรวมประมาณ 560 เมตร 
เริมจากบริเวณระบบประปาหมู่บ้านแห่งใหม่ไปตามถนนลูกรังทางทิศใต้ 
ตามแบบแปลนของ อบต.สีชมพูตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 7 ลําดับที 9
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายนําประปาหมู่บ้าน หมู่ที 4 จํานวน 310,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายนําประปาหมู่บ้าน เนืองจาก
ท่อประปาเดิมมีการใช้งานมานาน ได้รับความชํารุดทรุดโทรม เกิดการ
อุดตันในท่อประปาทําให้นําไหลไม่สะดวก ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน โดยทําการวางท่อประปาใหม่ในหมู่บ้านและงานประกอบอืนๆ 
ตามแบบแปลนของ อบต.สีชมพู ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 7 ลําดับที 10
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํา หมู่ที 5 จํานวน 68,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํา เริมจากบริเวณ
บ้านนายพัฒนา วงค์ชาชม ถึงบริเวณบ้านนายพรมจันทร์ วงค์ชาชม 
โดยทําการขุดลอกดินเลนทิงและปรับระดับพืนรางใหม่เพือให้สามารถ
ระบายนําได้สะดวกมากกว่าเดิม ระยะทางประมาณ 210 ม. ตามแบบ
แปลนของ อบต.สีชมพู ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 7 ลําดับที 11
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านขัวสูง จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านขัวสูง โดยทําการปรับปรุง
ป้าย ศพด. เนืองจากป้ายเดิมมีสภาพทรุดโทรมเพือให้เกิดความสวยงาม
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.สีชมพู ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 8 ลําดับที 12
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านสีชมพู จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านสีชมพู โดยทําการปรับปรุง
ป้าย ศพด. เนืองจากป้ายเดิมมีสภาพทรุดโทรมเพือให้เกิดความสวยงาม
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.สีชมพูตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 8 ลําดับที 13 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านเหล่าทุ่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านขัวสูง โดยทําการก่อสร้าง
ป้าย ศพด. เพือให้เกิดความสวยงามและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงาน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.สีชมพู ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 3 
พ.ศ.2561 หน้า 8 ลําดับที 14
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าสาธารณะ หมู่ที 4 จํานวน 105,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าสาธารณะ หมู่ที 4 โดยก่อสร้าง
ห้องนํา จํานวน 3 ห้อง และก่อสร้างหอถังเก็บนํา จํานวน 1 จุด ตามแบบ
แปลนของ อบต.สีชมพู ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 9 ลําดับที 17
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปู่ตาสาธารณะ หมู่ที 2 จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หนองปู่ตาสาธารณะ หมู่ที 2 โดยทําการ
ติดตังระบบนําพุบนทุ่นลอยนํา พร้อมฐานดอกบัว ความสูงไม่น้อยกว่า 
5 เมตร ทุ่นนําพุทรงกลมทําจากแสตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร 
ฐานดอกบัวทําจากแสตนเลส ห้วนําพุพุ่งตรง ขนาด 1 1/2 นิว จํานวน 
1 อัน หัวนําพุโคเมท ขนาด 1 1/2 นิว จํานวน 16 อัน ทํางานด้วยปัมนํา
ชนิดจุ่ม ขนาด 5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าและระบบแสงสี ตามแบบ
แปลนของ อบต.สีชมพู ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 8 ลําดับที 15

โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก หมู่ที 1 จํานวน 116,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําแบบ
อัดแรง(ชัน 3) ศก. 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักสําเร็จรูป ความยาวรวม
ประมาณ 79 เมตร เริมโครงการจากบ่อพักเดิมบริเวณทีดิน
นายคําฝัน ชัยรัตน์ ไปตามถนน คสล. ถึงบริเวณสีแยกหมู่บ้านบริเวณ
ร้านเพชรพันล้าน ตามแบบแปลนของ อบต.สีชมพู ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 8 
ลําดับที 16
โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักนํา หมู่ที 6 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําแบบอัดแรง(ชัน 3) ศก.0.30 เมตร 
พร้อมบ่อพักสําเร็จรูป ความยาวรวมประมาณ 20 เมตร เริมโครงการ
จากบริเวณบ้านนางพิสมัย วงค์ผาบุตร ถึงบริเวณสามแยกหมู่บ้านบริเวณ
บ้านนายหนูรัก แสนสุภา ตามแบบแปลนของ อบต.สีชมพู ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 3  
พ.ศ.2561 หน้า 9 ลําดับที 18 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน อบต.สีชมพู จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองแบบงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ของ อบต.
สีชมพู  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
ครังที 3 พ.ศ.2561 หน้า 9 ลําดับที 19

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจตําบลสีชมพู จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพือการเกษตรตําบลสีชมพู อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพภายใต้การ
มีส่วนร่วมของเกษตรกร ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 78 ลําดับที 1
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