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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู  จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 30,850,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 123,646 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 29,797 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 77,533 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 16,316 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 120,027 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 737 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 108,240 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 6,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 750 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 3,800 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 87,141 บาท
ดอกเบีย จํานวน 87,141 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 25,979 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 1,500 บาท
ค่าเขียนแบบแปลน จํานวน 500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 23,979 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,060,225 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 401,669 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,385,263 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,819,734 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 33,153 บาท
ภาษีสุรา จํานวน 990,018 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,129,536 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 38,459 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 33,647 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 226,566 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 2,180 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 16,432,982 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,432,982 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า

อําเภอ เมืองหนองบัวลําภู   จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 30,850,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,060,220 บาท
งบบุคลากร รวม 8,843,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกและ รองนายก ดังนี
1.เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 244,800บาท
2.เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกและรองนายก ดังนี
1.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต.หนองหว้า จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000บาท
2.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต.หนองหว้า จํานวน 2
  อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายก ดังนี
1.ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.หนองหว้า จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000บาท
2.ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.หนองหว้า จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.หนอง
หว้า จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,368,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้า ดังนี
1.ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต.หนองหว้า จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
2.ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต.หนองหว้า จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
3.ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต.หนองหว้า จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
4.ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต.หนองหว้า จํานวน 12
 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,790,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,892,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ดังนี
1.เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี  จํานวน  8 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตําแหน่ง ปลัด ,รองปลัด,หัวหน้า
สํานักปลัด,นักจัดการงานทัวไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักวิชาการศึกษา นักวิชาการ
สาธารณสุข2.พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ตามแผน
อัตรา จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 87,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ดังนี
1.เงินเพิมค่าครองชีพ.เงินเพิม พสร.ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,840 บาท
2.เงินค่าตอบแทนรายเดือน นักบริหารงาน อบต.ระดับกลาง จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ดังนี
1.เงินประจําตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ
กลาง จํานวน  1 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
2.เงินประจําตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000บาท
3.เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน42,000บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,346,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรากําลังสามปี จํานวน 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานส่งเสริมการท่องเทียว,ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์,แม่
ครัว,พนักงานขับรถ 
2.พนักงานจ้างทัวไป ตามแผนอัตรากําลังสามปี จํานวน 7
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตามแผนอัตรา
กําลังสามปี จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน
4.พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 295,140 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ดังนี
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรากําลังสามปี จํานวน 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
2.พนักงานจ้างทัวไป ตามแผนอัตรากําลังสามปี  จํานวน 7
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตามแผนอัตรา
กําลังสามปี จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน
4.พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 2,119,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี),เงินค่าตอบ
แทนคณะกรรมการรับซอง-เปิดซอง,คณะกรรมการตรวจงานจ้าง,เงินค่า
ตอบแทนคณะกรรมการรูปแบบอืนๆทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทํางานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างทีต้องปฏิบัติงานนอกเวลานอกเวลาราชการตามความจําเป็น
และเป็นประโยชน์แก่ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,253,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 172,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในราชการของ อบต.หนองหว้า เช่น ค่าจ้าง
เหมาทําของ,ค่าจ้างเหมาบริการเครืองถ่ายเอกสาร,จ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานทีราชการ,จ้างเหมาเข้าเล่ม,จ้างเย็บเล่มเอกสาร ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ ดังนี
1.ค่ารับรองคณะบุคคลทีมานิเทศ ตรวจงาน เยียมชม ทัศนศึกษา ค่าเลียง
รับรองการประชุมสภาท้องถิน ฯลฯ
2.ค่าพิธีการใช้ในกิจกรรมรัฐพิธี การจัดงานต่างๆซึงเป็นวันสําคัญทาง
ราชการ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ  ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาท้องถิน คณะผู้บริหารท้องถิน  ทีสามารถเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ รวมถึงผู้มีคําสังให้เดินทางไปราชการจากหน่วยงาน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็ปไซต์ อบต.หนองหว้า
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้า 
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามนโยบายรัฐ,จังหวัด,อําเภอ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการและกิจกรรมต่างๆตามนโยบาย
รัฐ,จังหวัด,อําเภอ ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลหนองหว้าฯลฯ
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ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่นการจัดกิจกรรมพิทักษ์รักษาไว้ซึง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการเพือสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน ฯลฯ
โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 71,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถินไทย
โครงการจัดประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน
โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในตําบล
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพการทํางานและ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่ประชาชนตําบลหนองหว้า

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพการทํางานและส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่ประชาชนตําบล
หนองหว้า
โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กับประชาชนและบุคลากรท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กับ
ประชาชนและบุคลากรท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 435,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น ค่าวารสารสิงพิมพ์.ค่าวัสดุเฉลิม
พระเกียรติ,ค่าวัสดุนํา,ปากกา.กระดาษ,พวงมาลัย,พวงมาลา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เปลียนถ่าย วัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ สําหรับ
รุถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถนําเอนกประสงค์ รถ
จักรยานยนต์ รวมถึงยานพาหนะและขนส่งประเภทอืน ของ อบต
. เช่น ยางใน ยางนอก แบตเตอรีฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรุถยนต์ส่วนกลาง รถ
บรรทุกขยะมูลฝอย รถนําเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ ยานพาหนะและ
ขนส่งประเภทอืน รวมถึงเครืองตัดหญ้า ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานราชการต่างๆ
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ตําบล
หนองหว้าได้ออกกําลังกายสร้างความปรองดองสามัคคีในชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อืนทีเกียวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึก ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ ฯลฯเพือใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 320,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีทําการสํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พืนที ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม ,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหนองหว้าน้อย

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์และค่าบริการสือสารโทรคมนาคม
ต่างๆ เช่น ค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม รูปแบบอืนของ อบต.

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าจัดซือตราไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง
ไปรษณีย์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 98,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์เก้าอีสํานักงานปรับ 3 ระดับ จํานวน 7,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีปรับ 3 ระดับ จํานวน 5 ตัวๆละ 1,500 บาท
ครุภัณฑ์ชันเก็บเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บเอกสาร 6 ช่อง จํานวน 1 หลัง
ครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จํานวน 7,000 บาท
เพือจัดซือตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จํานวน 1 หลัง รายละเอียดดังนี
1)มีมือจับชนิดฝัง 2)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ครุภัณฑ์โต๊ะทํางาน 2 ชุด พร้อมเก้าอี จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 3,500 บาท
ตู้เหล็ก 2 บานประตู จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บานประตู จํานวน 2 หลัง รายละเอียดดังนี
1)มีมือจับชนิดบิด 2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน 3)คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์เครืองขยายเสียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองขยายเสียง พร้อมติดตัง ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า รายละเอียดดังนี
1.เพาเวอร์มิกเซอร์ 8 อินพุท โดยมีช่องสัญญาณinpot 8ช่อง,กําลังขับไม่
น้อยกว่า 200W-400Wx2@ 8 ohm,มีช่องเสียบUSBเล่นเพลงMP3
,ฟังก์ชันBluetooth เชือมต่อไร้สาย,ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็กซ์ 16 Preset,ฯลฯ
2.ตู้ลําโพง 8 นิว พร้อมขา โดยกําลังไฟไม่น้อยกว่า 200w RMS/400w,
ความต้านทาน ไม่น้อยกว่า 8Ohm,ฯลฯ
3.ไมค์ลอย 4 ตัว
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์เครืองตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1
 เครือง รายละเอียดดังนี
1)เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2)เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
3)ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4)พร้อมใบมีด
ครุภัณฑ์ตู้กดนําดืม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ตู้นําดืม จํานวน 1 เครือง
แบบตังพืน จํานวน 2 หัวก๊อก สามารถทํานําเย็น และนําร้อน 
1) วัสดุผลิตตัวตู้ด้านหน้าทําจากพลาสติกคุณภาพดี ทนทานต่อการผุ
กร่อน2)วัสดุผลิตถังนําเย็นทําจากสเตนเลสปัมขึนรูป ปลอดภัย ไร้สาร
ตะกัว ระบบทําความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์  ระบบทําความร้อนด้วย
ฮีตเตอร์ มีระบบคอมเพรสเซอร์ทําความเย็นรวดเร็ว 

งานบริหารงานคลัง รวม 1,928,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,629,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,629,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 766,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลัง
สามปี  จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ดังนี
1.เงินเพิมค่าครองชีพ ตามแผนอัตรากําลังสามปี จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 18,000บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง ระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 690,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ ผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 112,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ ผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี),เงินค่าตอบ
แทนคณะกรรมการรับซอง-เปิดซอง,คณะกรรมการตรวจงานจ้าง,เงินค่า
ตอบแทนคณะกรรมการรูปแบบอืนๆทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ  ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง รวมถึงผู้มีคําสังให้เดินทางไปราชการจากหน่วยงาน

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น ปากกา.กระดาษ,ลวด
เย็บ,กาว,ซองเอกสาร,แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น สบู่,ผงซักฟอก,นํายาล้าง
ห้องนํา,มีด,หม้อฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อืนทีเกียวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึก ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ ฯลฯเพือใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน

งบลงทุน รวม 18,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์ตู้เอกสาร 2 บานประตู 2 หลัง จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บานประตู จํานวน 2 หลัง รายละเอียดดังนี
1)มีมือจับชนิดบิด 2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน 3)คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพM์ultifunction ชนิดฉีดหมึก(Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก(Inkjet)
คุณลักษณะพืนฐาน เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็นPrinter,Scanner
และFAX ภายในเครืองเดียวกัน คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 ณ วัน
ที 21 เมษายน 2560 ข้อ 47

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตังจุดบริการอํานวยความสะดวกปลอดภัยบนท้องถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตังจุดบริการอํานวยความสะดวก
ปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
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โครงการตังจุดบริการอํานวยความสะดวกปลอดภัยบนท้องถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตังจุดบริการอํานวยความสะดวก
ปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการฝึกอบรมการป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันไฟป่า
โครงการอบรมทบทวนเพิมศักยภาพ อปพร. จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายตามโครงการอบรมทบทวนเพิมศักยภาพ อปพร.
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,502,260 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,042,060 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,128,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 236,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
จํานวน 2 แห่ง
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2ศูนย์ จํานวน 812,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบล 2แห่ง
โครงการฝึกอบรมบุคลากรการศึกษาผลิตสือการเรียนการสอน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมบุคลากรการศึกษาผลิตสือการ
เรียนการสอน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ค่าวัสดุ รวม 913,560 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น ปากกา.กระดาษ,ลวด
เย็บ,กาว,ซองเอกสาร,แฟ้ม ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล 2 แห่ง

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 903,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียน 3 แห่งและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ในเขตตําบล

งบลงทุน รวม 198,200 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 198,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที 7

จํานวน 58,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนก
ประสงค์   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าน้อย  หมู่ที 7  บ้านหนองหว้า
น้อย  ตําบลหนองหว้า   อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ขนาดขนาด
กว้าง  10.00  เมตรยาว  15.00  เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 150  ตารางเมตร หนา 0.10  เมตร  
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โครงการก่อสร้างอาคารผนังโล่งหลังคาทรงโค้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคี
ธรรม หมู่ที 5

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารผนังโล่งหลังคาทรง
โค้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม  หมู่ที 5  บ้านเพ็กเฟือย  ตําบล
หนองหว้า   อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ขนาดกว้าง  4.75 ม
.   ยาว 12 ม. ขนาดพืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า 57   ตารางเมตร  พร้อมติด
ตังรางนําอาคารหลังเดิม
โครงการป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที 7 จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า
น้อย  หมู่ที 7  บ้านหนองหว้าน้อย  ตําบลหนองหว้า   อําเภอเมือง  จังหวัด
หนองบัวลําภู  ขนาด  กว้าง  3.40  ม.  สูง 1.50 ม. พืนทีไม่น้อย
กว่า  5.28  ตร.ม.

งบเงินอุดหนุน รวม 1,262,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,262,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,262,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 3 โรงเรียน ในเขต
ตําบล เป็นเงิน 1,232,000 บาท
2.เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน จํานวน 3 โรงเรียนๆ
ละ10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 172,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือด
ออก ไข้มาลาเรีย วัณโรค ฯลฯ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาเคมี,ทราย
อะเบท ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 52,500 บาท
เพือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานเพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 7 หมู่บ้านในตําบล
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 832,260 บาท
งบบุคลากร รวม 715,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 715,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 356,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 281,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา ตามแผนอัตรา
กําลังสามปี ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลังสามปี ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีธุรการ จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 117,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี),เงินค่าตอบ
แทนคณะกรรมการรูปแบบอืนๆทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทํางานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างทีต้องปฏิบัติงานนอกเวลานอกเวลาราชการตามความจําเป็น
และเป็นประโยชน์แก่ราชการ

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ  ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง รวมถึงผู้มีคําสังให้เดินทางไปราชการจากหน่วยงาน

ค่าวัสดุ รวม 32,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น ปากกา.กระดาษ,ลวด
เย็บ,กาว,ซองเอกสาร,แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆของทางราชการ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อืนทีเกียวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึก ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ ฯลฯเพือใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน

วันทีพิมพ์ : 12/10/2560  09:21:53 หน้า : 10/18



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการเผาถ่านจากเศษวัสดุเหลือใช้โดยใช้เตาเผาถ่าน 200 
ลิตร

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเผาถ่านจากเศษวัสดุเหลือ
ใช้โดยใช้เตาเผาถ่าน 200 ลิตร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การ
เมือง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
สตรี ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว
โครงการอบรมอาชีพระยะสัน หลักสูตร การเพาะเห็ดขอนขาว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาชีพระยะสัน หลักสูตร การ
เพาะเห็ดขอนขาว
โครงการอบรมอาชีพระยะสัน หลักสูตรการทําอาหารไทย จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาชีพระยะสัน หลักสูตรการทําอาหารไทย
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,468,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,141,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,141,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 603,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนังานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง นายช่างโยธา จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 424,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรากําลังสาม
ปี ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรา
กําลังสามปี ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี,เงินค่าตอบแทน
คณะกรรมการรูปแบบอืนๆทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทํางานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างทีต้องปฏิบัติงานนอกเวลานอกเวลาราชการตามความจําเป็น
และเป็นประโยชน์แก่ราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในราชการในราชการของ อบต.หนอง
หว้า เช่น ค่าจ้างเหมาแรงานในการจัดทําของ ค่าจ้างเหมาการทดสอบ
คุณภาพนําฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ  ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง รวมถึงผู้มีคําสังให้เดินทางไปราชการจากหน่วยงาน

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น ปากกา.กระดาษ,ลวด
เย็บ,กาว,ซองเอกสาร,แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัส
ลาส ปลักไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม ตะปู แปรงทาสี ปูนขาว ตลับ
เมตร เหล็กเส้น ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อืนทีเกียวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึก ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ ฯลฯเพือใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน

งบลงทุน รวม 21,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลินชัก จํานวน 3,500 บาท

เพือจ่ายเป็นครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลินชัก จํานวน 1 หลัง
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารแบบ 20 ช่อง จํานวน 2,500 บาท

เพือจ่ายเป็นครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารแบบ 20 ช่อง จํานวน 1 หลัง
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์เทปวัดระยะทางใยแก้ว จํานวน 1,500 บาท

เพือจัดซือครุภัณฑ์เทปวัดระยะทางใยแก้ว จํานวน 1 อัน
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 20 ล้านพิกเซล รายละเอียดดังนี
1.เป็นกล้องคอมแพค
2.ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ
3.มีระบบแฟลชในตัว
4.สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5.สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6.มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,140,000 บาท
งบลงทุน รวม 572,300 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 572,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายซอยบ้าน
นางติม สมศรีแก้ว หมู่ที 7

จํานวน 35,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน   ถนนสายซอยบ้านนางติม  สมศรีแก้ว  หมู่ที 7  บ้านหนอง
หว้าน้อย  ตําบลหนองหว้า   อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00  เมตร ระยะทาง  20  เมตรหนา 0.15  เมตร  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 0.50 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายซอยบ้าน
นายสุบัน ชนะภูมิ หมู่ที 7

จํานวน 35,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน   ถนนสายซอยบ้านนายสุบัน  ชนะภูมิ  หมู่ที 7  บ้านหนองหว้า
น้อย  ตําบลหนองหว้า   อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00  เมตร ระยะทาง  20  เมตรหนา 0.15  เมตร  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 0.50 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านถนนสายซอยบ้าน
นายทองดี เสือตะขบ หมู่ที 3

จํานวน 61,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน   ถนนสายซอยบ้านนายทองดี  เสือตะขบ    หมู่ที 3  บ้านห้วย
เตย  ตําบลหนองหว้า   อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร   ระยะทาง  26   เมตร หนา  0.15  เมตร    พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ  0.50 เมตร    
โครงการก่อสร้างวางรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายนํา 
หมู่ที 5

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างวางรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางท่อระบายนํา หมู่ที 5 บ้านเพ็กเฟือย   ตําบลหนอง
หว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลําภู  ขนาด 0.48 x 0.56 
เมตร  ยาว  1.14  เมตร  พร้อมบ่อพัก  1  บ่อ    และวางท่อระบายนํา
คอนกรีต  ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร  จํานวน  21  ท่อน  พร้อมบ่อพัก
และฝาปิด  จํานวน  4  บ่อ     
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โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 3 จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ   หมู่ที  3  บ้าน
ห้วยเตย   ตําบลหนองหว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนอง
บัวลําภู     จํานวน  2  จุด   
โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 4 จํานวน 22,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ   หมู่ที  4  บ้าน
โคกสวรรค์   ตําบลหนองหว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนอง
บัวลําภู     จํานวน  5  จุด   
โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 7 จํานวน 40,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ   หมู่ที  7  บ้าน
หนองหว้าน้อย ตําบลหนองหว้า อําเภอเมือง   จังหวัดหนอง
บัวลําภู   จํานวน  9  จุด   
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังเพือการเกษตรสายทีนานายสมานถึงทีนานางฝอย 
ตรีเดช หมู่ที 4

จํานวน 77,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการบุกเบิกถนนลูกรังเพือการเกษตรสายทีนานาย
สมาน - ทีนานางฝอย  ตรีเดช  หมู่ที  4 บ้านโคกสวรรค์ ตําบลหนอง
หว้า  อําเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลําภู ระยะทาง
ยาว  312   เมตร  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ลูกรัง
หนา  0.15 เมตร 
โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายซอย
บ้านนางคําพอง คําภาส หมู่ที 6

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงต่อเติม ถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน  ถนน
สายซอยบ้านนางคําพอง  คําภาส  หมู่ที  6  บ้านหนองผํา    ตําบลหนอง
หว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลําภู  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  หนา
เฉลีย 0.125  เมตร   ระยะทางยาว  57  เมตร
โครงการปรับวางท่อระบายนํา ถนนสายหน้าวัดสายทอง หมู่ที 6 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับวางท่อระบายนํา  ถนนสายหน้าวัดสาย
ทอง  หมู่ที  6  บ้านหนองผํา    ตําบลหนองหว้า    อําเภอเมือง   จังหวัด
หนองบัวลําภู  วางท่อระบายนําคอนกรีตขนาด 0.40x1.00  
เมตร  จํานวน  70  ท่อนพร้อมบ่อพักและฝาปิดจํานวน  8  บ่อ   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้า

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงต่อเติม  อาคารทีทําการ  อบต.หนอง
หว้า ตําบลหนองหว้า   อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  โดยดําเนินการ
รือถอนผนังไม้อัดเดิม  ติดตังผนังอลูมิเนียมสีชาบุสองข้างและผนังกระจก
สีชาหนา  6  มม. โครงคร่าวอลูมิเนียมสีชาหนา 1.2 มม.   ขนาดพืนทีไม่
น้อยกว่า  12.3  ตารงเมตร  พร้อมประตูกระจกสีชาหนา  6  มม. กรอบ
บานและวงกบอลูมิเนียมสีชาพร้อมอุปกรณ์    1  ชุด
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,567,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,567,700 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,567,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภูเพือก่อ
สร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าเพือการเกษตร รายละเอียดดังนี
1.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
เพือการเกษตรหมู่ที 1  บ้านหนองหว้าใหญ่  ตําบลหนองหว้า  อําเภอ
เมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
     -ถนนสายบ้านหนองหว้าใหญ่-บ้านหนองปลาขาว
     -ถนนสายบ้านหนองหว้าใหญ่-กุดผักหนาม
2.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
เพือการเกษตร  ถนนสายบ้านโนนสง่า-บ้านห้วยค้อ    หมู่ที  2  บ้านโนน
สง่า   ตําบลหนองหว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลําภู 
3.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
เพือการเกษตร ถนนสายบ้านหนองหว้าน้อย – บ้านห้วยค้อ ซอย 3  (ทีนา
นายสุบัน  ชนะภูมิ)   หมู่ที  2  บ้านโนนสง่า ตําบลหนองหว้า อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
4.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
เพือการเกษตร ถนนสายบ้าน หนองหว้าน้อย – บ้านห้วยค้อ  ซอย 5  (ทีนา
นายละออง  ชุมคํา)   หมู่ที  2  บ้านโนนสง่า ตําบลหนองหว้า อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
5.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
เพือการเกษตร ถนนสายบ้านห้วยเตย – บ้านหนองแก  หมู่ที  3  บ้านห้วย
เตย   ตําบลหนองหว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลําภู 
6.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
เพือการเกษตร ถนนสายบ้านห้วยเตย – บ้านโนนสูง  หมู่ที  3  บ้านห้วย
เตย   ตําบลหนองหว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลําภู 
7.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
เพือการเกษตร    ถนนสายหนองหิน ทีนานายหนูเดือน  แสนเมือง  หมู่
ที  3  บ้านห้วยเตย   ตําบลหนองหว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนอง
บัวลําภู 
8.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าถนนสายบ้านโคกสวรรค์-บ้านโนนสูง  หมู่ที 4  บ้านโคก
สวรรค์  ตําบลหนองหว้า   อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู
9.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า หมู่ที 5 ถนนสายบ้านเพ็กเฟือย,ห้วยเตย-บ้านสําราญสุข     ตําบล
หนองหว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลําภู      
10. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า หมู่ที 5 ถนนสายทีนา นายจรัส พาภักดี - ทีนา         นาย
ประเสริฐ โฮมจุงจัง ตําบลหนองหว้า อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู    
11.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า    ถนนสายซอยบ้านนายธวัชชัย  แสนภักดี  หมู่ที  7  บ้านหนอง
หว้าน้อย   ตําบลหนองหว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลําภู     
12.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
เพือการเกษตร    ถนนสายบ้านหนองหว้าน้อย-บ้านห้วยค้อ ซอย 4 (ทีนา
นางนารี  นาสิงห์คาร) หมู่ที 7  บ้านหนองหว้าน้อย   ตําบลหนอง
หว้า   อําเภอเมือง จังหวัดหนอง
บัวลําภู                                                                            
13.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
เพือการเกษตร    ถนนสายซอยทีนานางเข็ม  เจริญศรี  หมู่ที  7  บ้าน
หนองหว้าน้อย   ตําบลหนองหว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลําภู    
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริการสถานทีในการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี
1.ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนอง
บัวลําภู เป็นเงิน 30,000 บาท
2.ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองหนอง
บัวลําภู เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ ครังที 12 "หนองหว้าเกมส์" จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ ครัง
ที 12 "หนองหว้าเกมส์

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพ
ติด หมู่ที 1-7 ตําบลหนองหว้า

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 315,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนตามโครงการประเพณีท้อง
ถิน เช่น ประเพณีทอดเทียนพรรษา ฯลฯ
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ค่าใช้จ่ายในโครงการทําบุญในวันสําคัญทางพุทธศาสนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทําบุญในวันสําคัญทางพุทธศาสนา เช่น
มาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา ฯลฯ
โครงการอบรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพและรดนําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพและรดนํา
ขอพรผู้สูงอายุ

งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอําเภอเมือง
หนองบัวลําภู

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีบุญบังไฟให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน หมู่ที 1-7

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือการเกษตรตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือการเกษตร
ตําบล เช่น ค่าจัดซือต้นกล้า เมล็ดพันธุ์ เพือการเกษตร การส่งเสริมการทํา
ปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนืองใน
วโรกาสต่างๆเช่นวันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,381,220 บาท
งบกลาง รวม 8,381,220 บาท
งบกลาง รวม 8,381,220 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 207,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ในอัตรา
ร้อยละห้า ของรายได้พนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,560,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ ภายในตําบล จํานวน 12 เดือน

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,072,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ  ภายในตําบล จํานวน 12 เดือน
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในตําบล  ราย
ละ500 บาท จํานวน 12 เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 217,630 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเร่งด่วนทีเกิด
ขึน เช่น เหตุการณ์ทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น ถนนขาด นํา
ท่วมวาตภัย ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน 100,000 บาท
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองหว้า เป็นเงิน 50,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 144,170 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินใน
สังกัด
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