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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  จังหวัดหนองบัวล าภู 

รายจ่ายงบกลาง 
................................................................................................................ ...................................................  

 

รายจ่ายงบกลาง  ตั้งไว้รวม  9,657,703  บาท 
 

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้  239,739  บาท  
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 221,0๔๙ บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 

สมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ๆ สมทบ 5%  และ
หักจากค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 5% ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

     1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ผดด.) ตั้งไว้ 1๘,๖๙๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
สมทบกองทุนประกันสังคมให้กับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้ในส่วน อปท.5% และอปท.หักจากค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 5% ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๓,๖๘๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕,๐๑๐ บาทปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

2. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 216,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (1% ของประมาณการรายรับไม่รวมเงิน
อุดหนุน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 66,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการ 
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งไว้ 2,๕53,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ 
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

5. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุตั้งไว้ ๖,๐60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย 
ส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

 

6.ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 1๒๒,๓๖๔ บาท 
   6.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตั้งไว้ ๑๒๒,๓๖๔ บาท       
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพชุมชนตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพให้กับประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ในอัตรา 40% 
ของเงินสมทบจากส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง 
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  7. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งไว้ 96,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนเพ่ือความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการท างาน
ให้แก่นายจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
  8.  เงินส ารองจ่าย ตั้งไว้ 304,000 บาท เพ่ือจ่ายในกรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า และเพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร กรณีที่ประสบสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย      
วาตภัย อัคคีภัย และเพ่ือซ่อมแซมทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์ เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 4,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได ้300,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
 

………………………………………………… 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ 256๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 

………………………………………………………………………………………...........................................................…… 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   18,210,397                               บาท  แยกเป็น 
  

 1. รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้รวม  17,449,397                      บาท  แยกเป็น 
 

  1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ตั้งไว้รวม  7,397,520 บาท  แยกเป็น 
 

                     1.1.1  ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  ตั้งไว้รวม   2,225,520   บาท                    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่   
  -เงินเดือนนายก/รองนายก     514,080    บาท   
  -เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก           42,120     บาท 
  -เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                  42,120   บาท 
  -เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก             86,400   บาท 
  -เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ                  1,540,800    บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

    1.1.2  ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้รวม  3,๘11,440  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

  1.  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    449,7๖๐ บาท 
  2.  ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าส านักปลัด)         399,360 บาท 
  3.  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    ๓26,760 บาท 

4.  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ    3๓3,060 บาท        
  5.  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    ๓59,400 บาท                       
  6.  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ     3๗2,7๘๐ บาท               
  7.  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ      355,980 บาท 
  8.  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ   3๗2,7๘๐ บาท 
  9. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    2๘3,140 บาท                      

          10. ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ   3๖6,060 บาท 
๑๑. ต าแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ    ๑๙2,360 บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

   1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งไว้  17,760 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม
พิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับ เจ้าพนักงานธุรการ ในอัตราเดือนละ 1,480 บาท/เดือน จ านวน 12 
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
 

 /1.1.4 ประเภท... 
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  1.1.4 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  210,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า 
ต าแหน่งให้กับ  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     168,000  บาท 

 2. นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าส านักปลัด)      42,000  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

       1.1.5 ประเภทเงนิเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 1,0๙๐,๘๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้กับครูผู้ดูแลเด็กขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

  1.  นางภาณุมาศ มูลละ  ต าแหน่ง ครู คศ.2   ๓๑๓,๕๖๐ บาท 
  2.  นางวารุณีย์ ไทยเรือง ต าแหน่ง ครู คศ.1    2๘๗,๐๔๐ บาท 

3.  นางธนวรรณ เครือลี  ต าแหน่ง  คร ูคศ.1   2๕๙,๔๔๐ บาท    
  4.  นางเพ็ญประภา บูรพันธ์ ต าแหน่ง ครู คศ.1    2๓๐,๗๖๐ บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    
1.1.6 ประเภทเงินค่าวิทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้  42,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 

ประจ าต าแหน่งให้กับ นางภานุมาศ มูลละ ครู คศ.2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    
 

1.2   หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม  2,736,๙๐๐  บาท   

1.2.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  2,222,๗๖๐ บาท เพ่ือจ่าย 
เป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

1.  ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    50,๐๐๐ บาท 
2.  ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยนักทรัพยากรบุคคล   2๒๘,๑๒๐ บาท 
3.  ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยนักพัฒนาชุมชน   2๒๖,๙๒๐ บาท  
4.  ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยนักวิชาการศึกษา     50,๐๐๐ บาท 

 5.  ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ    1๔๓,๕๒๐        บาท 
 6.  ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ       12๗,๐๘๐   บาท  
 7.  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์       1๖๕,๙๖๐   บาท  
 8.  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถน้ า      1๕๙,๙๖๐   บาท 
 9.  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)       1๕๑,๒๐๐   บาท 
 10. ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถน้ า (๒ อัตรา)     216,000   บาท  
 11. ต าแหน่ง  นักการ       108,000       บาท  
 12. ต าแหน่ง  ยาม       108,000   บาท  
 13. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๒ อัตรา)  164,๐๐๐     บาท  
 14. ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ๓ อัตรา     324,000       บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

/1.2.2ประเภท... 
    



  - 63 -   
 

 
 

1.2.2  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  140,๓๔๐   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ดังนี้ 

1.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       24,000 บาท  
๒.  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)        ๘,๒๒๐ บาท  
๓.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       8,๒๒๐ บาท 
๔.  ต าแหน่ง คนงานประจ ารถน้ า (๒ อัตรา)     24,000 บาท 
๕.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ   ๑๕,๙๐๐       บาท 
๖.  ต าแหน่ง นักการ       12,000 บาท  
๗.  ต าแหน่ง ยาม        12,000 บาท  
๘.  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ๓ อัตรา     36,000       บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
1.2.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผดด.)  ตั้งไว้  ๓๗๓,๘00  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
๒๗๓,๖๐๐ บาท เงินรายได้ ๑๐๐,๒๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา    

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม  5,403,977  บาท  แยกเป็น 
 

    ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   516,000   บาท 
 

1.3.1 ประเภทค่าตอบผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งไว ้ 214,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน 
จ้างตามค าสั่งของ อบต. ค่าจ้างนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน รวมถึงค่าตอบแทนที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป         
งานบริหารทั่วไป 

(2) ค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ส าหรับพนักงานส่วน 
ต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 

(3)  ประเภทค่าสนับสนุนค่าป่วยการส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น ตั้งไว้ ๑๔๔,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าค่าสนับสนุนค่าป่วยการส าหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

1.3.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  192,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ 
พนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

1.3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป 

1.3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ผดด.)  ตั้งไว้  30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    

/ค่าใช้สอย... 
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ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  3,382,520   บาท แยกเป็น 
 

                   1.3.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  ๑,130,460 บาท แยกเป็น 
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  ๑,100,460  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่าย 

เอกสาร/ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ/ค่าจ้างเหมาแรงงาน/ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ค่าออกแบบ/ค่ารับรองแบบ
งานก่อสร้าง ฯลฯ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ใน กิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  
   (2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
วารสารประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
 

         1.3.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้  120,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็น  -ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย  
ที่เก่ียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน , เยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษา  
ดูงาน รวมถึงค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น และการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ฯลฯ   

     -ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี  
     -ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จพระบรมศานุวงศ์ในการเสด็จทรงงานในพ้ืนที่  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
 

           1.3.7 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืน ๆ   ตั้งไว้   2,012,060   บาท  

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานทั่วไป 

(2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมสัมนา ตั้งไว้ 80,000 บาท เพ่ือจ่าย 
เป็นค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
                    (3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้รวม  ๗๑๓,๐๖๐ บาท  
แยกเป็น 
                     3.1 ประเภทอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้  ๔๔๒,๐๐๐  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 260 วัน รายละเอียดดังนี้ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง            เป็นเงิน      156,000  บาท 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ าขาว        เป็นเงิน      156,000  บาท 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแก่นช้าง    เป็นเงิน      130,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

/3.2 ประเภท... 
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3.2 ประเภทค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  ตั้งไว้  1๔๔,๕00  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน 
จัดสรรตามจ านวนเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท ก าหนดเป็นรายการสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0893.2/ว801 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2551 โดย
ค านึงถึงสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามรายละเอียดดังนี้ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นภูพานทอง       เป็นเงิน  51,000  บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ าขาว         เป็นเงิน  51,000  บาท 

  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแก่นช้าง     เป็นเงิน  42,500  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

3.๓ ประเภทการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศพด.) ตั้งไว้   
๑๒๖,๕๖๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

(4) โครงการประชุมเวทีประชาคม ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและ
ระดับต าบล การพัฒนาผู้น าชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนชนบูรณาการเพื่อ
น าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 120 

(5) โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา   
ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน/ท าบุญตักบาตร/ ฟังเทศน์ 
/แห่เทียนพรรษาฯลฯ ร่วมกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87 

(6) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์”สายใยรักวันสงกรานต์”ตั้งไว้ 95,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา/กิจกรรมแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้สูงอายุ/กิจกรรมแข่งขันกีฬา ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87 

  (7) โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ /กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 

(8) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ตั้งไว้ 94,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี 2563 โดยมีประชาชนท่ัวไป/นักเรียน /นักศึกษาและ
เยาวชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84  

 (9) โครงการด าเนินกิจการด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงอปพร./เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเข้าเวร
รักษาความปลอดภัย ประจ าจุดตรวจหรือจุดบริการประชาชน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฯ 
และการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันปีใหม่หรือตามหนังสือสั่งการ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ปรากฏ
อยู่ใน แผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130                                                               

         /(10) โครงการ... 
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(๑0) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิฯ
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10  
และ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  ปรากฏอยู่ในแผนฯ 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 127 

 (11) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง  ตั้งไว้  ๒00,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่างและกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึง
สิทธิและหน้าท่ี และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป  

 (12) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การสร้างสุขลักษณะและการรักษาความสะอาด 
ของตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งไว้  ๒๐,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้
สร้างสุขลักษณะและการรักษาความสะอาดตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 

 (13) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเศรษฐกิจในครัวเรือน ด้วยการเลีย้งปลาน้ าจืด   
ตั้งไว้  150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงปลาน้ าจืดและการจัดการเกี่ยวกับ
โรคและการป้องกัน พร้อมท้ังจัดหาปลาน้ าจืด วัสดุ และ อุปกรณ์ ให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ปรากฏอยู่ในแผนฯ           
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 

 (14) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ด้าน
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการท่ี 9 ให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี
ต าบลหนองบัว  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นท่ีของเกษตรกรเอง พร้อมท้ังสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล และวัสดุ/
อุปกรณ์การเกษตร  ให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 

 (17) โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ตั้งไว้  80,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียวปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 128 

 (18) โครงการฝึกอบรมการพฒันาเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย  
ตั้งไว้ 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 122 

1.3.8 ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้  1๒0,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ       
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป                                   /...วัสดุ 
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วัสดุ  ตั้งไว้   1,505,457  บาท  แยกเปน็ 
1.3.9  ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 1๒0,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ 

เครื่องใช้ในส านักงานต่าง ๆ เช่น ปากกา กระดาษ เครื่องเขียน แฟ้มเอกสาร น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน 
ส านักงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป 

1.3.10 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 400,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามัน 
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับยานพาหนะของหน่วยงาน  และ
กิจการที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 

1.3.11 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้  ๑๐๐,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ ามันเบรก ฯลฯ 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดับเพลิง เช่น หัวดับเพลิง สายส่งน้ า ข้อต่อ  

รองเท้าบูท ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
1.3.12  ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

1.3.13 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 
คอมพิวเตอร์เช่น หมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรม เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

1.3.14  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง ผ้าปูโต๊ะ  น้ ายาถูพ้ืน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

1.3.15  ประเภทวัสดุอื่น  ตั้งไว้  7๖๕,๔๕๗  บาท แยกเป็น 
(1) ประเภทค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตั้งไว้  ๖๐๒,๕๘๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
จ านวน 5 แห่ง อัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 280 วัน รายละเอียดดังนี้ 

-โรงเรียนบ้านห้วยทราย    เป็นเงิน     30,960    บาท 
-โรงเรียนบ้านภูพานทอง        เป็นเงิน    140,330   บาท 
-โรงเรียนบ้านเสาเล้า    เป็นเงิน    109,370   บาท 
-โรงเรียนบ้านสุขเกษม      เป็นเงิน     103,180  บาท 
-โรงเรียนบ้านวังน้ าขาวฯ     เป็นเงิน    218,740   บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 (2) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. ตั้งไว้ 1๖๒,๘๗๗ บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
3 แห่ง  อัตรา คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน รายละเอียดดังนี้ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง      เป็นเงิน  57,486  บาท 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ าขาว       เป็นเงิน  57,486  บาท 
   

/...-ศูนย์พัฒนา 
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-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแก่นช้าง    เป็นเงิน  47,905  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้รวม  ๔2๗,000    บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้  300,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า 

ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนสาธารณะภูพานทอง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

  1.4.2 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการ 
โทรศัพท์รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

1.4.3 ประเภทค่าบริการสื่อสารโทรมนาคม ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าบริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 

1.4.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์  ตั้งไว้ 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  
และค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 

1.4.5 ประเภทค่าน้ าประปา  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา สวน 
ธารณะภูพานทอง อาคารสถานที่ในการควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

1.5  หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  1,464,000  บาท แยกเป็น 
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว ้ 1,308,000  บาท 

(1) ประเภทค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ตั้งไว้ 1,168,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว จ านวน  5 แห่ง อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน รายละเอียดดังนี้  

-โรงเรียนบ้านห้วยทราย       เป็นเงิน    60,000    บาท 
-โรงเรียนบ้านภูพานทอง          เป็นเงิน    272,000   บาท 
-โรงเรียนบ้านเสาเล้า                เป็นเงิน    212,000   บาท 
-โรงเรียนบ้านสุขเกษม                เป็นเงิน    200,000   บาท 
-โรงเรียนบ้านวังน้ าขาวฯ                          เป็นเงิน    424,000   บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
(2) ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 

ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
เรียนรู้ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน ฯลฯ ให้กับ
โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ดังนี้ 

-โรงเรียนห้วยทราย /ภูพานทอง จ านวน    20,000   บาท 
-โรงเรียนบ้านสุขเกษม  จ านวน    20,000   บาท 
-โรงเรียนบ้านวังน้ าขาวชนูปถัมภ์   จ านวน   40,000   บาท 
-โรงเรียนบ้านเสาเล้า  จ านวน   20,000   บาท 

/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน... 
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 (3) ประเภทงานสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า ให้กับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
   (4) ประเภทเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 30,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดหนองบัวล าภูประจ าปี 2563 ให้กับหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชกา ร
แผ่นดิน และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130 

1.5.2 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว ้ 136,000  บาท 
(1) ประเภทเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตั้งไว้ 56,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปี 2563 ให้กับ
คณะกรรมการทั้ง 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

 (2) ประเภทเงินอุดหนุนโครงการงานประเพณีหมู่บ้าน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมหรืองานประเพณีของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว เช่น ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีบุญบั้งไฟ บุญมหาชาติ ฯลฯ ให้กับคณะกรรมการ/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
สมาชิกอบต./ผู้น าชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.5.3 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ตั้งไว้  20,000  บาท 

(1) ประเภทเงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองบัวฯ  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
เงินอุดหนุนโครงการงานกาชาดประจ าปีจังหวัดหนองบัวล าภู ให้กับส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวล าภู 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 3 (5) ตั้งจ่าย
จากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  1.6  หมวดรายจ่ายอ่ืน ตั้งไว้    20,000   บาท  

     1.6.1 ประเภทค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิ จัย ประเมินผลการปฏิบัติงาน/ประเมินความพึงพอใจ          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 

2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม   761,000   บาท  แยกเป็น 
 

 2.1  ครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้  10,0๐๐  บาท 
   2.1.1 ประเภทตู้เก็บเอกสาร  ตั้งไว้  ๕,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อ - ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง  จ านวน 1 หลัง ๆ ละ 5,000  บาท ให้กับงานส่งเสริมการการ
ท่องเที่ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  ปรากฏอยู่ในแผนฯ      
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 135 

        /2.1.2 ประเภทตู้เก็บเอกสาร  ...... 
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2.1.2 ประเภทตู้เก็บเอกสาร  ตั้งไว้  ๕,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จัดซื้อ - ตู้เหล็กจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 15 ลิ้นชัก  จ านวน 1 หลัง  ราคา 5,000 บาท ให้กับงานบริหารงานบุคคล 
ตั้ งจ่ ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารทั่ ว ไป  ปรากฏอยู่ ในแผนฯ                  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 134 

2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  22,000  บาท  

2.2.1 ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one ตั้งไว้ 17,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท ให้กับงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
มีคุณสมบัติดังนี้ 

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
- มีหน่วยความจ านวนหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134 

2.2.2 ประเภทเครื่องพิมพ์ (ปริ๊นเตอร์สี) ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ๊นเตอร์สี) แบบ All-In-One คือเป็นทั้ง Printer, Scanner, เครื่องท าส าเนาหรือถ่ายเอกสาร 
ให้กับงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134 

 2.3 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 729,000 บาท 

  2.3.1 ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว้ 729,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136 
 

 ................................................................................ .......... 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ 256๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 

................................................................................................................................................ 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  2,453,460  บาท  แยกเป็น 
 

 1. รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้รวม   2,453,460  บาท  แยกเป็น 
 

  1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ตั้งไว้รวม   1,๔65,860   บาท  แยกเป็น 
 

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้  1,๔23,860  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
เงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง     4๕0,600 บาท  
2. ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  355,980 บาท  
3. ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ  ๓39,540 บาท  
4. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน   277,740 บาท  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  1.1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  42,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งให้กับผู้อ านวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว  ตั้งไว้รวม     ๖๑๖,๘๐๐    บาท 
 

1.2.1 ประเภทตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  ๕๖๘,๘๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ให้กับพนักงานจ้าง ส่วนต าบล ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้   1๖๙,3๒0 บาท  
2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   1๒๒,๑๖๐ บาท  
3. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1๕๙,๙60 บาท 
๔. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    ๑๑๗,๓๖๐ บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   ๔๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน 

เพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     24,000 บาท  
๒. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์      ๒๔,0๐0 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 
 
 
 

/1.3 หมวดค่าตอบแทน... 
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1.3  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้รวม    370,๘๐๐     บาท 
 

   ค่าตอบแทน  ตั้งไว้    ๒00,๘๐๐      บาท 
1.3.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  ๑๗๕,๘๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน 

ส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
1.3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 

ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป    
งานบริหารงานคลัง 

1.3.3 ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่าย 
เป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารคลัง 
 

ค่าใช้สอย  ตั้งไว้    15๐,000    บาท 
 

  1.3.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืน ๆ ตั้งไว้    ๑30,000   บาท 

(1) ประเภทค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 30,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสัมมนาคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
   (2) ประเภทค่าเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๒0,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

(3) ประเภทโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี  ตั้งไว้   
80,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการจัดท าแผนที่ภาษี/ฝึกอบรม/ประชาสัมพันธ์/
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ฯลฯ และโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ให้กับประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 122 
 
      1.3.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  ๒0,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์และทรัพย์สินส านักงาน เช่น รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

   ค่าวัสดุ  ตั้งไว้   20,000   บาท 
1.3.6  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 

คอมพิวเตอร์เช่น หมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ  เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 
 
 
 

/กองช่าง... 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ 256๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

................................................................................................................................................................... 
 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  6,621,080  บาท   
 

 1. รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้รวม  2,671,080  บาท  แยกเป็น 
 

  1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ตั้งไว้รวม  1,116,040  บาท แยกเป็น 
 

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้  ๑,074,040  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
เงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  ๔09,440 บาท  
2. ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน  299,520 บาท 
3. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  2๖7,180 บาท 
4. ต าแหน่ง นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน/ช านาญงาน   97,900 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
1.1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง 

ให้กับผู้อ านวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
 

          1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 6๔๑,๐40 บาท แยกเป็น 
 

             1.2.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  ๖๐๖,๓๖๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้กับพนักงานจ้างส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา   1๖5,๙๖๐ บาท   
2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   1๕๔,080 บาท  
3. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1๕๔,080 บาท  
4. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยกกระเช้า  1๓๒,๒๔๐ บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  ๓๔,680  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
เพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้   

1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     ๕,340 บาท   
2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    ๕,340 บาท  
3. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยกกระเช้า  24,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 
 
 

/1.3 ค่าตอบแทน... 
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1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้รวม  814,000  บาท  แยกเป็น 
 

   ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  94,๐๐๐  บาท 
 

1.3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  ๕๐,๐00  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

1.3.2 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  24,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับ 
พนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

1.3.3 ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่าย 
เป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  ๒20,๐๐๐  บาท 
 

        1.3.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืน ๆ ตั้งไว้  70,000  บาท 

(1) ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของ
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  (2) ประเภทค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมนา ตั้งไว้ 4๐,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียนอบรมสัมนาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

1.3.5 ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส านักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ส านักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

            วัสดุ  ตั้งไว้  500,000  บาท 
1.3.6 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 280,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุช่างไฟฟ้าใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

1.3.7 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว ้200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

1.3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๒๐,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และหมึกปริ๊นเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 

/1.๔ หมวดเงิน... 
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1.4 หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม  ๑00,000  บาท  แยกเป็น 
1.4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ๑00,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

  (1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เส้นทางไปโคกกุง-ซอยล าห้วยน้อยกุดตับเป็ด บ้านเสาเล้าหมู่ ๖         
งบประมาณ  ๑๐0,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวล าภู ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103 

 

         2.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน ตั้งไว้   ๓,950,000  บาท  แยกเป็น 
      2.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไวร้วม  ๓,950,000  บาท 

2.1.1  ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  3,100,000  บาท 

บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๑ 

(1) โครงการติดตั้งท่อเมนส่งน้ าระบบประปาภายในหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๑  
ตั้งไว้ ๒00,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งท่อเมนส่งน้ าระบบประปาภายในหมู่บ้านห้วยทราย 
หมู่ที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ในแผนฯ 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 

(2) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านห้วยทรายบ้าน หมู่ที่ ๑   
ตั้งไว้ ๑0๐,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านห้วยทราย     
หมู่ที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ปรากฏอยู่ในแผนฯ 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 101 

(3) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นไปวัดค าหมากไฟ หมู่ที่ ๑  
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นไปวัดค าหมากไฟ หมู่ที่  ๑       
โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ๖25  เมตร หนา 0.1๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,500 
ตารางเมตร   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ใน
แผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98 
บ้านภูพานทอง หมู่ที่ 2 

  (๔) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางไปบ้านนายร้อย นาค า หมู่ที่ ๒    

ตั้งไว้ ๑00,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นเส้นทางไปบ้านนายร้อย นาค า     
หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 

(๕) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยเกษตร ๒ หมู่ที่ ๒                           
ตั้งไว้ ๑00,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนลาดยางซอยเกษตร ๒ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง  
๓ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 

(๖) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านภูพานทอง หมู่ที่ ๒                                
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านภูพานทอง หมู่ที่ ๒ โดย
การลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ๖25  เมตร หนา 0.1๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,500    
ตารางเมตร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ปรากฏอยู่ใน
แผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 

                 /(๗)โครงการ.... 
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(๗) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านภูพานทอง หมู่ที่ ๒   
ตั้งไว้ ๑0๐,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านภูพานทอง     
หมู่ที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ปรากฏอยู่ในแผนฯ 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 101 

บ้านโคกแก่นช้าง หมู่ที่ 3 
(๘) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้านโคกแก่นช้าง หมู่ที่ ๓ 

ตั้งไว ้150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้านโคกแก่นช้าง หมู่ที ่๓ 
ระยะทางยาว 68 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 

(๙) โครงการก่อสร้างหอถังขนาดเล็กบ้านโคกแก่นช้าง หมู่ที่ 3                      
ตั้งไว้  250,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหอถังขนาดเล็กบ้านโคกแก่นช้าง หมู่ที่ 3      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ในแผนฯ         
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 

บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 4 
(10) โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ าเส้นทางไปดอนตาปู่ หมู่ที่ ๔  

 ตั้งไว้  1๒,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อ คสล. ระบายน้ าเส้นทางไปดอนตาปู่ บ้านสุข
เกษม หมู่ที่ 4 ท่อ คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 6.00  เมตร  ตั้งจ่ายอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114 

(11) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๔ 
ตั้งไว้  338,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้านสุขเกษม  หมู่ที่ ๔ 
ระยะทางยาว  154 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 
      (12) โครงการติดตั้งถังน้ าให้กับหอถังประปาหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 4 
ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งถังน้ าให้กับหอถังประปาหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 4    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ในแผนฯ        
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 108 

บ้านวังน้ าขาว หมู่ที่ 5 
(13) โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังเส้นซอยบ้านผู้ช่วยปภังกร หมู่ที่ ๕ 

ตั้งไว้  10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังเส้นซอยบ้านผู้ช่วยปภังกร    
บ้านวังน้ าขาว  หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง  ๓  เมตร ยาว ๔๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑20 ตารางเมตร ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 100 

(14) โครงการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านวังน้ าขาว หมู่ที่ ๕                                
ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านวังน้ าขาว หมู่ที่ ๕   
โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ๖25  เมตร หนา 0.1๐ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,500    
ตารางเมตร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ใน
แผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98 
 

/(๑5) โครงการ.... 
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(15) โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าล าห้วยพะเนียง หมู่ที่ 5                     
ตั้งไว้  280,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าห้วยล าพะเนียง บ้านวังน้ าขาว 
หมู่ที่ 5    ขนาดกว้าง ๔.๒  เมตร ยาว ๑๗  เมตร สูง  ๑  เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 

(๑6) โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ าปากซอยชุมพล 5 บ้านวังน้ าขาว หมู่ที่ 5  
 ตั้งไว้  10 ,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อ คสล. ระบายน้ าเส้น ปากซอยชุมพล 5           
บ้านวังน้ าขาว  หมู่ที่ 5 ท่อ คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว ๘.00   เมตร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108 

บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 6 
(17) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖                                

ตั้งไว้  1๕0,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๖      
โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  938    เมตร หนา 0.1๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า    
3,752 ตารางเมตร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏ
อยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100 

(18) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 6 ตั้งไว้   
150,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่องระบายน้ า เส้นหน้าโรงเรียนบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 6 
ระยะทางยาว  68    เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน       
ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108 

บ้านวังหม่ืนใต้ หมู่ที่ 7 
(19) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านวังหม่ืนใต้ หมู่ที่ ๗                                

ตั้งไว้ 100,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านวังหมื่นใต้ หมู่ที่ ๗   
โดยการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ๖25  เมตร หนา 0.1๐ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,500    
ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ในแผน
ฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99 

(20) โครงการก่อสร้างประตูน้ าบล็อกคอนเวิร์ส เส้นวังหม่ืนใต้-สุขเกษม 
ตั้งไว้  ๓00,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อประตูน้ าบล็อกคอนเวิร์ส เส้นวังหมื่นใต้-สุขเกษม
ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ชนิดสองช่องทางระบายน้ า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 

บ้านวังน้ าขาวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 

(21) โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านวังน้ าขาวใหม่พัฒนา  
(เส้นทางไปวัดป่า)  หมู่ที่ 8   ตั้งไว้  ๔00,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านวังน้ าขาวใหม่พัฒนา (เส้นทางไปวัดป่า)  หมู่ที่  8 กว้าง   4.00  เมตร ระยะทางยาว         
245  เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  980 ตารางเมตร   โดยการปูทับด้วยยาง AC (Asphaitic Concerets)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 115 

 

/2.1.๒ ประเภท.... 
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2.1.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ   ตั้งไว้   850,000  บาท 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
(๑) โครงการก่อสร้างอาคารซ่อมบ ารุงและโรงจอดรถ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในการก่อสร้างก่อสร้างอาคารซ่อมบ ารุงและโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว 
๒๗.๕๐ เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 355,439 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 144,561 บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119 

(๒)  โครงการต่อเติมปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัว  ตั้งไว้  350,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและต่อเติมปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน ปรากฏอยู่ในแผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118 
 
 

................................................................................................................. 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น     2,057,360     บาท   
 

 1. รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้รวม   2,057,360   บาท   แยกเป็น 
 

  1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ตั้งไว้รวม  316,320  บาท  แยกเป็น 
 

1.1.1 ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้รวม  274,320   บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
เงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       93,600  บาท 
2. ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ช านาญการ    180,720 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  1.1.2  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  42,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งให้กับผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

                  1.2  หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม  800,040  บาท  แยกเป็น 
        1.2.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้ งไว้  728,040  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างส่วนต าบล ดังนี้ 
  1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 173,880 บาท  

2. ต าแหน่ง พนักงานขับรถขยะ (2 อัตรา)     230,160 บาท   
3. ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ (2 อัตรา)  216,000  บาท  
4. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป     108,000 บาท            

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  72,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 

เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างส่วนต าบล  
1. ต าแหน่ง พนักงานขับรถขยะ (2 อัตรา)       36,000 บาท 
2. ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ (2 อัตรา)    24,000 บาท 
3. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป       12,000 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 
 
 
 
 

/1.3 ค่าตอบแทน... 
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1.3 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้รวม   781,000  บาท  แยกเป็น 
 

  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  49,000 บาท 
 

1.3.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 24,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน 
ส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

1.3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  5,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 

1.3.3 ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่าย 
เป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 
 

ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   592,000  บาท 
 

                   1.3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  12,000 บาท แยกเป็น 
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นจ้างเหมาให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่
ส ารวจ และขึ้นทะเบียนจ านวนสุนัขและแมว ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
 

1.3.5  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       
หมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้  480,000  บาท 

(1) ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของ
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
  (2) ประเภทค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมนา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียนอบรมสัมนาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  (3) ประเภทค่าธรรมเนียมทิ้งขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 320,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริการสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
  (4) โครงการ Big Cleaning Day  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม Big Cleaning Day  เพ่ือเสริมสร้างวินัยในการรักษาความสะอาดของคนในชุมชน  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริการสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ปรากฏอยู่ใน
แผนฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 86 
 
 

/(5)โครงการ... 
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   (5) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                          
ตั้งไว้  จ านวน 100,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริการสาธารณสุข       
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

1.3.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  100,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินส านักงาน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    

 ค่าวัสดุ  ตั้งไว้   140,000  บาท 
1.3.7 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
    (1) ค่าจัดซื้อ น้ ายาพ่นหมอกควัน  จ านวน 50,000 บาท 
    (2) ค่าจัดซื้อแร่ธาตุอาหารสัตว์     จ านวน 20,000 บาท 
    (3) ค่าจัดซื้อยาป้องกันและรักษาโรคในสุนัขและแมว  30,000  บาท 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริการสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
       

1.3.8 ประเภทวัสดุอื่น  ตั้งไว้ 30,000 บาท 
(1) ประเภทวัสดุในการเก็บขยะ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

จัดซื้อวัสดุในการเก็บขยะ เช่น ถุงมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริการ
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

1.3.9  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 
คอมพิวเตอร์เช่น หมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ  เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

1.4  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้   160,000  บาท 
 

1.4.1 ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ  160,000  บาท 

  (1) ประเภทเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ตั้งไว้ 160,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามแนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ให้กับหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว หมู่บ้านละ 20,000 บาท จ านวน 8 
หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

 

... 
 

 

……………………………………………………………………… 








































































































