


รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า

อําเภอ เมืองหนองบัวลําภู   จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 30,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,623,788 บาท
งบบุคลากร รวม 9,191,988 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก และรองนายก ดังนี
1.เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า จํานนวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
2.เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกและรองนายก ดังนี
1.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้า จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
2.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้า จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้า ดังนี
1.ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
2.ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้า จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้า จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,368,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้า ดังนี
1.ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า
จํานวน1อัตรา จํานวน12เดือน
2.ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้า จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
3.ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้า จํานวน 1อัตรา จํานวน 12 เดือน
4.ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้า จํานวน 12 อัตรา จํานวน 12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,139,268 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,272,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้า  ดังนี
1.เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลัง ตําแหน่ง ปลัด,รอง
ปลัด,หัวหน้าสํานักปลัด,นักจัดการงานทัวไป,นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นักวิชาการศึกษา,นัก
วิชาการสาธารณสุข จํานวน 12เดือน
2.เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก ตามแผนอัตรากําลัง จํานวน12เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 87,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงาน ดังนี
1.เงินเพิมค่าครองชีพ,เงินเพิม พสร.ฯลฯตามแผนอัตรากําลัง จํานวน 12
เดือน
2.เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัดระดับกลาง จํานวน 12เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งดังนี
1.เงินประจําตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลระดับกลาง จํานวน1
อัตรา จํานวน 12 เดือน
2.เงินประจําตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
ต้น จํานวน1อัตรา จํานวน 12 เดือน
3.เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
ต้น จํานวน1อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ครูชํานาญการ คศ.2 ตามแผนอัตรา
กําลัง จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,403,408 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรากําลัง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเทียว,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ประชาสัมพันธ์,แม่ครัว,พนักงานขับรถ จํานวน12เดือน
2.พนักงานจ้างทัวไปตามแผนอัตรากําลัง จํานวน 12เดือน
3.พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กตามแผนอัตรา
กําลัง จํานวน 12เดือน
4.พนักงานจ้างทัวไปตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก ตามแผนอัตรากําลังจํานวน12
เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 165,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามแผนอัตรา
กําลัง จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 2,384,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 211,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี),ค่าตอบแทน
อปพร.,เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ,ฯลฯ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจํา
เป็นและเป็นประโยชน์แก่ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,402,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 172,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึงบริการในราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหว้า เช่น ค่าจ้างเหมาบบริการเครืองถ่ายเอกสาร,จ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ,จ้างทําของ,จ้างเหมาเข้าเล่ม
เอกสาร  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี
1.ค่ารับรองคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม ทัศนศึกษา ค่า
เลียงรับรองการประชุมสภาท้องถินฯลฯ
2.ค่าพิธีการใช้ในกิจกรรมรัฐพิธี 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบียเลียงเดิน
ทาง,ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพัก ฯลฯของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล,คณะผู้บริหาร
ท้องถิน ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯรวมถึงผู้มีคําสังให้เดินทางไป
ราชการจากหน่วยงาน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหว้า ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที 3 หน้าที 134
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หว้าปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที 10 หน้าที 135
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามนโยบายรัฐ,จังหวัด,อําเภอ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามนโยบาย
รัฐ,จังหวัด,อําเภอ,ฯลฯปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที 5 หน้าที 134
ค่าใช้จ่ายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลหนองหว้าฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 4 หน้าที 104
ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที 3 หน้าที 133
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โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถินไทยปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 4 หน้าที 136
โครงการจัดประชาคมเพือประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชาคมเพือประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถินปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ลําดับที 1 หน้าที 133
โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 3 หน้าที 106
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพการทํางานและ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่ประชาชนตําบลหนองหว้า

จํานวน 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพการทํางานและส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่ประชาชนตําบล
หนองหว้าปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที 1 หน้าที 136
โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กับประชาชนและบุคลากรท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กับ
ประชาชนและบุคลากรท้องถินปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองหว้า เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 451,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น ค่าวารสารสิงพิมพ์,ค่าวัสดุเฉลิมพระ
เกียรติ,ค่าวัสดุนําดืม,ปากกา,กระดาษ,พวงมาลัย,พวงมาลา,ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลียนถ่าย เช่นยางใน ยาง
นอก แบตเตอรี ฯลฯ ยานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหว้า

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถ
บรรทุกขยะมูลฝอย รถนําเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ รวมถึงยาน
พาหนะและขนส่งอืน รวมถึง เครืองตัดหญ้า ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานราชการต่างๆ
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา สําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนตําบลหนอง
หว้า ได้ออกกําลังกายสร้างความปรองดองสามัคคีในชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อืนทีเกียวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึก ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติ
งานและบริการประชาชน

วัสดุอืน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ ขนาด 120ลิตร มีฝา 1 ช่องทิง พร้อมล้อ เพือ
ทิงขยะอันตราย จํานวน 8 ถัง 

วันทีพิมพ์ : 4/10/2561  10:45:24 หน้า : 4/20



ค่าสาธารณูปโภค รวม 320,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีทําการสํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พืนที ไฟฟ้าสาธารณะฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า
น้อยฯลฯ

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

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าจัดซือตราไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง
ไปรษณีย์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 47,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส์ จํานวน 2 เครือง รายละเอียด
ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง  ( CPU ) ไม่น้อยกว่า  2  แกน
หลัก  (2 core) จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
   1)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2  MB   ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5  GHZ  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก                  ( Graphics  Processing  Unit)  ไม่น้อยกว่า  6
  แกน  หรือ 
   2)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.4  GHZ
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า  4  GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือ ชนิด  Solid State Drive  
   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  จํานวน  1  หน่วย
-  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x  768  Pixel  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว
-  มี  DVD – RW  หรือดีกว่า  แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External)  จํานวน  1  หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  3
  ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) 
แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกว่า จํานวน  
   ไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi ( IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 5 หน้าที 145
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ครุภัณฑ์เครืองพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก สี จํานวน 15,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multiunction ชนิดฉีดหมึก Inkjet
จํานวน  2 เครือง  รายละเอียดดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
-  เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น  Printer , Copier, Scanner 
และ  FAX  ภายในเครืองเดียวกัน
-  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  4,800 x 1,200  dpi 
หรือ  1,200 x 4,800  dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที  (ipm)
-  สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4 (ขาวดํา – สี) ได้
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200 x 2,400 dpi
-  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ( Auto  Document Feed)
-  สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-  สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  สําเนา
-  สามารถย่อและขยายได้  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 5 หน้าที 145

งานบริหารงานคลัง รวม 1,989,244 บาท
งบบุคลากร รวม 1,691,244 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,691,244 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 981,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรากําลัง ตําแหน่ง ผู้
อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบลตามแผนอัตรา
กําลัง จํานวน12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 590,064 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง ตําแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีจัดเก็บรายได้,ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 12เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 53,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรากําลัง จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) คณะกรรมการรูป
แบบอืนๆ ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมีสิทธิเบิก
ได้ ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
ใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้าง

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ตรายาง เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอง
เอกสาร แฟ้ม นํายาลบคําผิด ยางลบ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้ว
นํา ถ้วยชาม ช้อนส้อม ถุงแก๊ส จานรอง ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับ
กลิน แปรง ไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อืนทีเกียวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึก ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ
 เพือใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน

งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์เก้าอี ปรับ 3 ระดับ จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน ปรับ3ระดับ จํานวน 6 ตัวๆ
ละ1,500บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที 9 หน้าที 135
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู จํานวน 1 หลังปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 1 หน้าที 145
ครุภัณฑ์โต๊ะทํางานพร้อมกระจก จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมกระจก จํานวน 1 ชุด ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 9 หน้าที 135

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 234,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 194,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 184,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตังจุดบริการอํานวยความสะดวกปลอดภัยบนท้องถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

จํานวน 32,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตังจุดบริการอํานวยความสะดวก
ปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 1 หน้าที 132
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โครงการตังจุดบริการอํานวยความสะดวกปลอดภัยบนท้องถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

จํานวน 32,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตังจุดบริการอํานวยความสะดวก
ปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับที 2 หน้าที 132
โครงการฝึกอบรมการป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันไฟป่า
โครงการอบรมทบทวนเพิมศักยภาพ อปพร. จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทบทวนเพิมศักยภาพ อป
พร.ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ลําดับ
ที 3 หน้าที 132

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเพือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
จัดซือครุภัณฑ์หัวฉีดนําแรงดันสูง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิงด้ามปืน ประกอบด้วย
1.หัวฉีดนําดับเพลิงแบบไร้แรงสะท้อน ขนาด 2.5นิวทําด้วยอลูมิเนียมอัล
ลอย นําหนักเบาแข็งแรงทนทาน พร้อมมือจับแบบด้ามปืน 
2.ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์วปิด-เปิดชนิดทองเหลืองขนาด 2.5x1.5x1.5นิว
3.สายส่งนําดับเพลิงยางสังเคราะห์3ชัน (ได้รับมาตรฐานBS,UL) 
ขนาด   1.5นิวx20เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เปลียนแปลงฉบับที 2
 ลําดับที 5 หน้าที 14

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,275,880 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,849,880 บาท
ค่าใช้สอย รวม 976,680 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 197,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทัง2 ศูนย์ จํานวน116 คน ๆละ1,700บาท ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อที3หน้าที127
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2ศูนย์ จํานวน 568,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2ศูนย์ จํานวน     116รายๆละ 20 บาท จํานวน 245 วันปรากฎตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อที2หน้าที127
โครงการฝึกอบรมบุคลากรการศึกษาผลิตสือการเรียนการสอน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมบุคลากรการศึกษาผลิตสือการ
เรียนการสอนปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ
ที7น้าที127
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อที4หน้าที127
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 131,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 2 ศูนย์ จํานวน 116 รายๆละ 1,130บาท

ค่าวัสดุ รวม 873,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 863,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่โรงเรียน 3 แห่ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ ในตําบลหนองหว้า

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างอาคารผนังโล่งหลังคาทรงโค้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหว้าน้อย

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารผนังโล่งหลังคาทรงโค้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหว้าน้อย  หมู่ที 7  บ้านหนองหว้าน้อย  ตําบลหนอง
หว้า   อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ขนาด
กว้าง5เมตร ยาว10เมตร ขนาดพืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า57ตารง
เมตร พร้อมติดตังรางนําปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 2 ข้อที1หน้าที7

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหารและติดตังเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหาร และติดตังเหล็กดัดพร้อม
มุ้งลวด  ประตูอาคารเรียน 1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม หมู่ที 5
 บ้านเพ็กเฟือย ตําบลหนองหว้า อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู ปราก
ฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 2 ข้อท6ี
หน้าท7ี

งบเงินอุดหนุน รวม 1,226,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,226,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนกีฬากลุ่มโรงเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกีฬากลุ่มโรงเรียน ทัง 3 โรงเรียน ในพืนทีตําบล
หนองหว้า โรงเรียนละ 10,000บาท
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน 3 แห่ง จํานวน 1,196,000 บาท
เพือจ่ายเป็นอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
ทัง3 แห่ง จํานวน 299รายๆละ 20บาท จํานวน 200วัน ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อที1หน้าที127
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 172,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดการแพร่ระบาด
ต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก วัณโรค ไข้มาลาเรีย ฯลฯปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564ข้อที131หน้าที3
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564ข้อที131หน้าที1

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุป้องกันโรคติดต่อ เช่น นํายาเคมี ทรายอะ
เบทฯลฯปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564ข้อ
ที131หน้าที4

งบเงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 52,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานเพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการ
ดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 7 หมู่บ้าน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 857,964 บาท
งบบุคลากร รวม 740,964 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 740,964 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 382,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม จํานวน 12เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 12เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 292,404 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรา
กําลัง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 117,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) ,คณะกรรมการรูป
แบบอืนๆ ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทําการนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทําการนอกเวลาให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมีความจําเป็นจะต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามความจําเป็นเร่งด่วน 

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียนฝึก
อบรม ค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ รวมถึงผู้ทีมีคําสังให้
เดินทางไปราชการจากหน่วยงาน 

ค่าวัสดุ รวม 32,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ตรายาง เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอง
เอกสาร แฟ้ม นํายาลบคําผิด ยางลบ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ
ทางราชการ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อืนทีเกียวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึก ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ
 เพือใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การ
เมือง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
สตรี ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1 ข้อที1หน้าที4
โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564เพิมเติมฉบับที 1 ข้อที1หน้าที5
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โครงการอบรม หลักสูตร การทําขนมไทย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม หลักสูตร การทําขนม
ไทย     ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติมฉบับ
ที 2ข้อที1หน้าที4
โครงการอบรมอาชีพ หลักสูตร การผลิตยาหม่องไพร พิมเสนนํา การบูรหอม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาชีพ หลักสูตร การผลิตยา
หม่องไพร พิมเสนนํา การบูรหอม ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564เพิมเติมฉบับที2ข้อที2หน้าที4
โครงการอบรมอาชีพ หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาชีพ หลักสูตรการเพาะเห็ดฟาง
ในตะกร้าปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564เพิมเติม
ฉบับที 2 ข้อที3หน้าที4

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

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกันหนาวสําหรับผู้ประสบภัยหนาวในตําบล
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,534,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,145,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,145,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 625,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง ตําแหน่งผู้
อํานวยการกองช่าง นายช่างโยธา จํานวน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 12 เดือน 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 439,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรากําลัง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจตามแผนอัตรากําลัง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) คณะกรรมการรูป
แบบอืนๆ ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทําการนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทําการนอกเวลาให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมีความจําเป็นจะต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามความจําเป็นเร่งด่วน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตําบลผู้ทีมีสิทธิเบิก
ได้ ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในราชการองค์การบริหารส่วนตําบล เช่น
ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ ค่าเข้าเล่มหนังสือ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆทีจําเป็น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบียเลียง ค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรม ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ รวมถึงผู้ทีมีคําสังให้
เดินทางไปราชการจากหน่วยงาน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหว้า

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ตรายาง เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอง
เอกสาร แฟ้ม นํายาลบคําผิด ยางลบ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัล
ลาส ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ เบรกเกอร์ สาย
อากาศ เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม แผงวงจร ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น
ไม้ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ
ทาง ตลับเมตร  ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี ปูนขาว ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของทางราชการ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 6,000 บาท

เพือจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี ถุงมือฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อืนเกียวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึก ตลับผงหมึก สําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์ เมาส์ฯลฯ
 เพือใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
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งบลงทุน รวม 23,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน ปรับ 3 ระดับ จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เก้าอีสํานักงาน ปรับ 3 ระดับ จํานวน 5 ตัว
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564ข้อที5หน้าที135

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 1 เครือง ราย
ละเอียด ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  ( CPU ) ไม่น้อยกว่า  2  แกน
หลัก  (2 core) จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2  MB   ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5  GHZ  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก                   ( Graphics  Processing  Unit)  ไม่น้อยกว่า  6
  แกน  หรือ 
2)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.4  GHZ
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า  4  GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือ ชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  
จํานวน  1  หน่วย
-  มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x  768  Pixel  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว
-  มี  DVD – RW  หรือดีกว่า  แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External)  จํานวน  1  หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  3
  ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) 
แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกว่า จํานวน  
   ไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi( IEEE 802.11b,g,n, ac) 
และ Bluetooth
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564ข้อที5หน้าท1ี45

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,123,500 บาท
งบลงทุน รวม 749,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองวัด เวอร์เนียร์ดิจิตัล ขนาด 6 นิว จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดเวอร์เนียร์ดิจิตัลขนาด 6นิวจํานวน1เครือง
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564ข้อที6หน้าท1ี45
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จัดซือแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตเหล็ก ขนาด15x15x15 
จํานวน 2 ชุดปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564ข้อ
ที6หน้าที145
ชุดทดสอบความข้นของคอนกรีต จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดทดสอบความข้นของ
คอนกรีต จํานวน 1 ชุด  ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อที6หน้าที145

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 726,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายซอยบ้าน
นางหนูผิง คูณหาร

จํานวน 223,000 บาท

เพือจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน   ถนนสายซอยบ้านนางหนูผิง  คูณหาร- แยกถนนสายห้วยเตย-โนน
สูง    หมู่ที 3 บ้านห้วยเตย  ตําบลหนองหว้า   อําเภอเมือง  จังหวัดหนอง
บัวลําภู ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ระยะ
ทาง85เมตร หนา0.15เมตร    พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้าง
ละ0.50เมตรและวางท่อระบายนํา ขนาด0.4x1.0เมตร วาง1แห่ง ปราก
ฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อที31หน้าที113
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายหนอง
ผํา-หนองปลาขาว หมู่ที 6

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน   ถนนสายหนองผํา-หนองปลาขาวหมู่ที 6 บ้านหนองผํา  ตําบลหนอง
หว้า   อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00เมตร     ระยะทาง38.50 เมตร หนา0.15เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางเฉลียข้างละ  0.50 เมตร ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564    ข้อที63หน้าที117   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายหนองหว้า
ใหญ่ ซอย 1

จํานวน 255,000 บาท

เพือจ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่
บ้าน   ถนนสายหนองหว้าใหญ่ ชอย 1 (ข้างวัดศรีวิลัยมงคล)หมู่ที 1บ้าน
หนองหว้าใหญ่  ตําบลหนองหว้า อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ระยะทาง98เมตรหนา0.15เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 0.50 เมตรและวางท่อระบายนําขนาด0.4x1
เมตร ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ
ที3หน้าที110
โครงการติดตังไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 1 จํานวน 10 จุด จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการติดตังไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 1 จํานวน 10 จุด
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อที 82 หน้าที120
โครงการติดตังไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 2 จํานวน 7 จุด จํานวน 31,500 บาท
เพือจ่ายตามโครงการติดตังไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 2 จํานวน 7 จุด
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อที 82 หน้าที120
โครงการติดตังไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 5 จํานวน 9 จุด จํานวน 54,300 บาท
เพือจ่ายตามโครงการติดตังไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 5 จํานวน 9 จุด
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อที 82 หน้าที120
โครงการติดตังไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 7 จํานวน 4 จุด จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการติดตังไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 7 จํานวน 4 จุด
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อที 82 หน้าที120

วันทีพิมพ์ : 4/10/2561  10:45:25 หน้า : 16/20



งบเงินอุดหนุน รวม 1,374,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,374,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร จํานวน 1,374,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภูเพือ
ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร รายละเอียดดังนี
1.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
เพือการเกษตร  ถนนสายบ้านโนนสง่า-บ้านห้วยค้อ    หมู่ที  2  บ้านโนน
สง่า   ตําบลหนองหว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลําภู 
2.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
เพือการเกษตร ถนนสายบ้านหนองหว้าน้อย – บ้านห้วยค้อ ซอย 2  (ทีนา
นายสมัย  เถาว์ทิพย์  นายสมควร  ศรีเมือง  นางบุญโฮม  บุตรราช)   หมู่
ที  2  บ้านโนนสง่า 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  หมู่ที  3
  บ้านห้วยเตย   ตําบลหนองหว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลําภู 
8.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าถนนสายบ้านโคกสวรรค์-หนองผือ และแยกสายทีนานายลม  ละ
โคตร  หมู่ที 4  บ้านโคกสวรรค์  ตําบลหนองหว้า   อําเภอเมือง  จังหวัด
หนองบัวลําภู
 9.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าถนนสายบ้านโคกสวรรค์-โนนสูง  หมู่ที 4  บ้านโคกสวรรค์  ตําบล
หนองหว้า   อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู
 10.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า       ถนนสายบ้านเพ็กเฟือย,ห้วยเตย-บ้านสําราญสุข  (ขยายแรงตํา
ติดตังหม้อแปลงบริเวณแยกไปทีนานายเปลียน  ศรีคงเพชร) หมู่ที 5  บ้าน
เพ็กเฟือย  ตําบลหนองหว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลําภู         
 11.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า    ถนนสายซอยทีนานางไกรสอน  สีโยธะ  หมู่ที  7  บ้านหนองหว้า
น้อย   ตําบลหนองหว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลําภู     
12.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า  ถนนสายซอยทีนานางแปร  แสนภักดี  หมู่ที  7  บ้านหนองหว้า
น้อย   ตําบลหนองหว้า    อําเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลําภู    
13.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพือก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า  ถนนสายซอยทีนานายสนุก  แสนภักดี และแยกไปทีนานายสม
คิด  สีหานาท  หมู่ที  7  บ้านหนองหว้าน้อย   ตําบลหนองหว้า    อําเภอ
เมือง   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
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการสถานทีในการกําจัดขยะมูล
ฝอย    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ
ที1หน้าที106

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด   ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ
ที5หน้าที124

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดจังหวัด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนอง
บัวลําภู    ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ
ที2หน้าที142 
อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอําเภอ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองหนอง
บัวลําภู

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองหว้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนอง
หว้า          ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ
ที1หน้าที142

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยา
เสพติดปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ
ที4หน้าที124
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 291,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถินปราก
ฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อที5หน้าที139
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีท้องถิน เช่น บวช
สามเณร,บวชชีพราหมณ์ ฯลฯปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อที5หน้าที140
ค่าใช้จ่ายในโครงการทําบุญในวันสําคัญทางพุทธศาสนา จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทําบุญในวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้า
พรรษา วันออกพรรษา ฯลฯปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อที1หน้าที138
โครงการอบรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพและรดนําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพและรดนํา
ขอพรผู้สูงอายุ ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ
ที1หน้าที140

งบเงินอุดหนุน รวม 71,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 71,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 71,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีบุญบังไฟ ทัง 7 หมู่บ้านใน
ตําบล        ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ
ที1หน้าที141

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือการเกษตรตําบล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือการเกษตรตําบล
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯปรากฎตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อที2หน้าที105
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,197,924 บาท
งบกลาง รวม 8,197,924 บาท
งบกลาง รวม 8,197,924 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักงานจ้างในอัตราร้อย
ละ5ของรายได้พนักงานจ้าง จํานวน 12เดือน

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ
ที1หน้าที125

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อ
ที2หน้าที125

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในตําบล จํานวน 12 เดือนปราก
ฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อที3หน้าที125

สํารองจ่าย จํานวน 206,780 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเร่งด่วนทีเกิด
ขึน เช่น เหตุการณ์ทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น ถนนขาด นํา
ท่วมวาตภัย ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

เพือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 151,144 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า
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