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- เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง  

- เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 261,180 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวิทยฐานะ ครูช านาญการ จ านวน  4 อัตรา จ านวน 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,463,420 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน  ดังนี ้ 
เงินวิทยฐานะ 126,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน  ดังนี้
เงินประจ าต าแหน่ง 168,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นจ านวน 12  เดือน  โดย
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 87,840 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 7,382,040 บาท

เงินเดือนพนักงาน 4,275,600 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,368,000 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหาร

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล
86,400 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท
- เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก รองนายก ดังนี้้

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน

งบบุคลากร 9,434,760 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,052,720 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 32,200,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 12,040,760 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
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จ านวนโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ 20,000 บาท

โครงการจัดประชาคมเพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชาคมเพือ่จัดท า

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยปรากฎ

ค่าใช้จ่ายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนอง

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามนโยบายรัฐ,จังหวัด,อ าเภอ 80,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามนโยบายรัฐ,จังหวัด,อ าเภอ,

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 200,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบล

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 400,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้้ยเล้ียง

เพือ่จ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรองรับและพิธีการ ดังนี้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เพือ่จ่ายเป็นค่าให้ได้มาซ่ึงบริการในราชการขององค์การบริหารส่วน
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 55,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่้ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 280,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลผู้มี
ค่าใชส้อย 1,590,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านใก้พนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
ค่าเช่าบ้าน 48,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

ค่าตอบแทน 223,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
120,000 บาท

งบด าเนินงาน 2,588,000 บาท
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รวมงบลงทุน 18,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ค่าจัดซ้ือตราไปรษณีย ์ค่าจัดส่ง

ค่าบริการโทรศัพท์ 110,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์และค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง้ 2 ศูนย์

ค่าไฟฟ้า 200,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีท่ าการส านักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นทีเ่กี่ยวกับ
ค่าสาธารณูปโภค 320,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา ส าหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนต าบล
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานราชการ
วัสดุกีฬา 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เปล่ียนถ่าย เช่น ยางใน 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 120,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น ค่าวารสารส่ิงพิมพ,์ค่าวัสดุเฉลิม
วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท

ค่าวัสดุ 455,000 บาท

วัสดุส านักงาน 175,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆขององค์การ

โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กับประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น 25,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กับ

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ

ท างานและส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่ประชาชนในต าบล

230,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือ่

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะปรากฎ
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ค่าวัสดุ 70,000 บาท

วัสดุส านักงาน 60,000 บาท

โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีปรากฎตาม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 160,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบีย้เล้ียง 

ค่าใชส้อย 260,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

งบด าเนินงาน 340,000 บาท

ค่าตอบแทน 10,000 บาท

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 72,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็น เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 560,340 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผน

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 12 

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆของพนักงานส่วนต าบลตามแผน

เงินเดือนพนักงาน 997,176 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 

งบบุคลากร 1,695,516 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,695,516 บาท

เพือ่จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม สามขา 30 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ืองๆละ
งานบริหารงานคลัง 2,046,516 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู จ านวน 2 หลังๆละ
ครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม 7,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร 11,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 18,000 บาท
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แผนงานการศึกษา

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,286,210 บาท

ตู้เก็บชุดดับเพลิง 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บชุดดับเพลิง จ านวน 1 หลัง รายละเอียด

ค่าครุภัณฑ์ 20,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดดับเพลิงในอาคาร จ านวน 1 ชุด 
งบลงทุน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000 บาท

โครงการให้ความรู้และป้องกันอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้และป้องกันอัคคีภัยใน

โครงการฝึกอบรมการป้องกันไฟป่า 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันไฟป่า

โครงการต้ังจุดบริการอ านวยความสะดวกปลอดภัยบนท้องถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์

32,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต้ังจุดบริการอ านวยความสะดวก

โครงการต้ังจุดบริการอ านวยความสะดวกปลอดภัยบนท้องถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่

32,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต้ังจุดบริการอ านวยความสะดวก

ค่าใชส้อย 104,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 144,000 บาท

งบด าเนินงาน 124,000 บาท

ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร 11,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู จ านวน 1 

ค่าครุภัณฑ์ 11,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นทีเ่กี่ยวกับ
งบลงทุน 11,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กาว,ปากกา,กระดาษ,ซองเอกสาร
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท
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จ านวนค่าใช้จ่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ 30,000 บาท

ค่าใชส้อย 75,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 317,500 บาท

งบด าเนินงาน 125,000 บาท

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน 3 แห่ง 1,180,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนในเข

อุดหนุนกีฬากลุ่มโรงเรียน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกีฬากลุ่มโรงเรียน ทัง้ 3 แห่ง ในเขตพืน้ที่

เงินอุดหนุน 1,210,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม (นม)ให้แก ่โรงเรียน 3 แห่ง 
งบเงินอุดหนุน 1,210,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง้ 2 ศูนย ์
ค่าอาหารเสริม (นม) 906,880 บาท

ค่าวัสดุ 916,880 บาท

วัสดุส านักงาน 10,000 บาท

โครงการอบรมการจัดท าแผนประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็ก 12,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการจัดท าแผน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 136,730 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 80,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติปรากฎตาม

ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2ศูนย์ 690,900 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2

ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 239,700 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง้ 2 ศูนย์

ค่าใชส้อย 1,159,330 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบด าเนินงาน 2,076,210 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

ค่าตอบแทน 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต้่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 
งบด าเนินงาน 277,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผน
เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 304,272 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 759,672 บาท

เงินเดือนพนักงาน 389,400 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,056,672 บาท

งบบุคลากร 759,672 บาท

อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน 52,500 บาท
เพื่้อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานเป็นค่าสนับสนุนการ

อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 140,000 บาท
เพื่้อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัคร

เงินอุดหนุน 192,500 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุป้องกันโรคติดต่อ เช่นน้ ายาเคม ี
งบเงินอุดหนุน 192,500 บาท

ค่าวัสดุ 50,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ตามโครงการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ เช่น 
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รวมงบบุคลากร 1,172,724 บาท

เพือ่จ่ายเป็นอุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด
แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,624,724 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

วัสดุอื่น 20,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือวัสดุกันหนาวส าหรับผู้ประสบภัยหนาวในต าบลหนองหว้า

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นทีเ่กี่ยวกับ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานราชการ

วัสดุส านักงาน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น ปากกา,กระดาษ,น้ ายาลบค าผิด,

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ค่าวัสดุ 52,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดี่
โครงงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี ทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง

20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ทักษะให้กับ
โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดี่ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมความรู้ทักษะให้กับประชาชน กลุ่มอาชีพในชุมชนตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง

20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร(ปลา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย(ุชมรมผู้สูงอาย)ุ 60,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้้ยเล้ียง
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร(ปลาส้ม) 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
ค่าใชส้อย 210,000 บาท
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จ านวนวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 171,500 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น หลอดไฟฟ้า 

วัสดุส านักงาน 50,000 บาท
พือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น ปากกา,กระดาษ,ลวดเย็บกระดาษ

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆขององค์การ
ค่าวัสดุ 291,500 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้้ยเล้ียง
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าให้ได้มาซ่ึงบริการในราชการขององค์การบริหารส่วน

ค่าใชส้อย 130,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลผู้มี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

งบด าเนินงาน 446,500 บาท

ค่าตอบแทน 25,000 บาท

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 457,524 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผน

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 12 

เงินเดือนพนักงาน 637,200 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,172,724 บาท
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งบเงินอุดหนุน 60,000 บาท

เงินอุดหนุน 60,000 บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ค่าใชส้อย 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 80,000 บาท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการบริการสถานทีใ่นการก าจัดขยะมูลฝอย 120,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการสถานทีใ่นการก าจัดขยะมูลฝอย 

ค่าใชส้อย 120,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 120,000 บาท

งบด าเนินงาน 120,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดหนองบัวล าภูเพือ่

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดหนองบัวล าภูเพือ่ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่

การเกษตร

670,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 670,000 บาท

เงินอุดหนุน 670,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู จานวน 1 
งานไฟฟ้าถนน 670,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร 5,500 บาท

งบลงทุน 5,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 5,500 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นทีเ่กี่ยวกับ

วัสดุก่อสร้าง 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน  จอบ ส่ิว เสียม ขวาน กบ 
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เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนประเพณีบุญบัง้ไฟ 80,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 80,000 บาท

เงินอุดหนุน 80,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพและรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 80,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพและ

ค่าใช้จ่ายในโครงการท าบุญในวันส าคัญทางพุทธศาสนา 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีท้องถิ่น เช่น วันวิสาขบู

ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีท้องถิ่น 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีท้องถิ่น เช่น บวช

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่าใชส้อย 250,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 330,000 บาท

งบด าเนินงาน 250,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด 120,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน

ค่าใชส้อย 140,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 140,000 บาท

งบด าเนินงาน 140,000 บาท

อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหว้า 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองหว้า

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดจังหวัด 30,000 บาท
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เพือ่จ่ายตามโครงการเสริมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย

เพือ่จ่ายตามโครงการวางท่อระบายน้ าถนนสายซอยหน้าวัดสาย
โครงการเสริมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบ้านนางจ าปา 

อันวลี หมู่ที ่6

173,000 บาท

เพือ่จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตโดยการปูผิวทาง
โครงการวางท่อระบายน้ าถนนสายซอยหน้าวัดสายทอง หมู่ที ่6 17,000 บาท

เพือ่จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรในการลง
โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตโดยการปูผิวทางแบบ Asphaltic 

Concrete หมู่ที ่4

200,000 บาท

เพือ่จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรในการลง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรในการลงวัสดุหินคลุกสายที่

นานายสุบัน ชนะภูมิ หมู่ที ่2

44,000 บาท

เพือ่จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรในการลง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรในการลงวัสดุหินคลุกสายที่

นานายสมควร ศรีเมือง หมู่ที ่2

44,000 บาท

เพือ่จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรในการลงวัสดุ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรในการลงวัสดุหินคลุกสายที่

นานายทองจันทร์  กมลคร หมู่ที ่2

44,000 บาท

เพือ่จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรในการลง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรในการลงวัสดุหินคลุกสายที่

นานางมณีรัตน์ แสนภักดี หมู่ที ่2

44,000 บาท

เพือ่จ่ายตามโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนสาย
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรในการลงวัสดุหินคลุกสายที่

นานางแฉล่ม  ภูคงคา หมู่ที ่2

44,000 บาท

เพือ่จ่ายตามโครงการก่อสร้างห้องน้ าศาลาประชาคมบ้านหนองหว้า
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนสายซอยแยกวัดสาย

ทอง หมู่ที ่6

110,000 บาท

เพือ่จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โครงการก่อสร้างห้องน้ าศาลาประชาคมบ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที ่7 48,500 บาท

เพือ่จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านถนนสายซอย

บ้านนายทองดี  เสือตะขบ หมู่ที ่3

220,000 บาท

เพือ่จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านถนนสายซอย

บ้านนางแก่น เพชรน้อย หมู่ที ่4

100,000 บาท

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านถนนสายรอบ

หมู่บ้าน(หนองหว้าใหญ่ ซอย1)หมู้้ที1่

250,000 บาท

งบลงทุน 1,338,500 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 1,338,500 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีบุญบัง้ไฟ หมู่ที ่1 - 7 ดังนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,338,500 บาท



หน้า : 1/1

วันทีพ่ิมพ์ : 4/6/2563  10:28:59

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนส ารองจ่าย 234,118 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในต าบล จ านวน 12 เดือน

เบีย้ยังชีพคนพิการ 3,060,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 5,145,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้พนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 210,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักงานจ้างในอัตรา

งบกลาง 8,945,118 บาท

งบกลาง 8,945,118 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯปรากฎ
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 8,945,118 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 20,000 บาท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

ค่าใชส้อย 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกษตรในการ
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่การเกษตรต าบล 
โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรในการขยายพันธุกรรมพืช 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่การเกษตรต าบล 20,000 บาท

งบด าเนินงาน 40,000 บาท

ค่าใชส้อย 40,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 40,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 157,000 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000 บาท


