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 -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะบุคคลกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัด  

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

ค่าตอบแทน 1,210,100 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 965,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมหลักเกณฑ์
งบด าเนินงาน 2,561,900 บาท

เพือ่เป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงจ ำนวน 3 อัตรำ คือ ผู้ช่วย
เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลจ ำนวน 3 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 404,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 8 อัตรำ 
เงินประจ ำต ำแหน่ง 252,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,441,000 บาท

เงินเดือนพนักงำน 2,761,000 บำท

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,404,800 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก ่ประธำนสภำฯ,รองประธำนสภำ,

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร 86,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่เลขำนุกำรนำยก อบต.

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้แก ่นำยก/รอง นำยก

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่นำยก/รองนำยก อบต.

งบบุคลากร 6,530,520 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,089,520 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 38,300,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 10,085,920 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแก้ว
อ ำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหำสำรคำม
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ค่าวัสดุ 190,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 70,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 600,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรเลือกต้ัง เลือกต้ังซ่อมสมำชิก 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำธรรมเนียม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรชดใช้ควำมเสียหำยหรือสินไหมทดแทน 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำชดใช้ควำมเสียหำย หรือสินไหมทดแทน เช่น กรณี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจ ำเป็นพืน้ฐำนของ อบต.หนองบัว 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจ ำเป็นพืน้ฐำนของ

 -ค่ำรับรอง  ต้ังไว ้15,000  บำท    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติ
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 35,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำเวรยำมเพือ่รักษำควำมปลอดภัยบริเวณทีท่ ำ
-ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 40,800 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ ์ค่ำจ้ำงเหมำ
-ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรยำมรักษำควำมปลอดภัย 108,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ จัดท ำส่ิงพิมพ์หรือวำรสำรต่ำง ๆ เช่น
-ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรังวัดทีดิ่นสำธำรณประโยชน์ในเขต
- ค่ำวำรสำรส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ ต้ังไว้ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแม่บ้ำนท ำควำมสะอำดอำคำรทีท่ ำกำร อบต.
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรรังวัดทีดิ่นกำรแบ่งแยกโฉนด 60,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

- ค่ำจ้ำงเหมำแม่บ้ำน 108,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล 
ค่าใชส้อย 1,161,800 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ผู้มีสิทธิเบิกตำม
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 62,300 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
ค่ำเช่ำบ้ำน 172,800 บำท
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จ ำนวนอุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 30,000 บำท

อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสีนวล ต้ังไว ้ 15,000  บำท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสีนวน 15,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 75,000 บาท

เงินอุดหนุน 75,000 บาท

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินประสิทธิภำพและประเมินประสิทธิผล ในกำร 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรให้สถำบัน องค์กรทีม่ำประเมิน

รายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

รำยจ่ำยอื่น

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ 66,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบที ่

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลำง จ ำนวน 1 คัน ขนำด 1 ตัน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 814,000 บำท

ค่ำจัดซ้ือโต๊ะพับ 13,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ขนำด 

ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก 5,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำน

ค่าครุภัณฑ์ 898,500 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์โปรแกรม 
งบลงทุน 898,500 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนของรถยนต์
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งำนบ้ำน งำนครัวของ อบต. และ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 70,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช ้วัสดุส ำนักงำนในกำรปฏิบัติ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท
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จ ำนวนวัสดุส ำนักงำน 25,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช ้วัสดุส ำนักงำนในกำร 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำธรรมเนียม
ค่าวัสดุ 40,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 60,000 บำท

-ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 15,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงต่ำง ๆ  เช่น ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ค่ำถ่ำย

ค่าใชส้อย 125,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 55,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล 

ค่ำเช่ำบ้ำน 132,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและผู้มีสิทธิ

งบด าเนินงาน 616,500 บาท

ค่าตอบแทน 187,500 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 406,800 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 2 อัตรำ คือ ผช.

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 221,800 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1  อัตรำ คือ

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 

เงินเดือนพนักงำน 1,005,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 

งบบุคลากร 1,675,600 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,675,600 บาท

อุดหนุนคณะกรรมกำรศูนย์ศิลปำชีพบ้ำนดอนหล่ี 
งานบริหารงานคลัง 2,345,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมกำรศูนย์ศิลปำชีพบ้ำนดอนหล่ี 30,000 บำท

- อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ต้ังไว ้20,000 บำท 
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จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยโครงกำรต้ังจุดตรวจ จุดบริกำรประชำชน 22,000 บำท
เพือ่ด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ

ค่าใชส้อย 22,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 32,000 บาท

งบด าเนินงาน 32,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบที ่

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ รำคำ ๒๒,๐๐๐ บำท 22,000 บำท

ค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็ก 7,900 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะหล็กขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 1 ตัว มีกระจก

ค่ำจัดซ้ือตู้บำนเล่ือนผสม 9,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้บำนเล่ือนผสม ยำว 4 ฟุต จ ำนวน  1 ตัว 

ค่ำจัดซ้ือตู้บำนเล่ือนทึบ 13,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้บำนเล่ือนทึบ  ยำว 4 ฟุต จ ำนวน  3 หลัง

ค่าครุภัณฑ์ 52,900 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

 - ค่ำเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต  ต้ังไว ้83,000 บำท
งบลงทุน 52,900 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย ์ค่ำโทรเลขธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำ
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 90,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของ อบต.หนองบัวแก้ว
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของ อบต.หนองบัวแก้ว
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ และไฟฟ้ำสำธำรณะในควำมดูแลของ อบต.
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 9,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 264,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 150,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์โปรแกรม 
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำธรรมเนียม

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ปี
ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) 132,240 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (รำยหัว) 198,900 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 490,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำรถบริกำรรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนำ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงต่ำง ๆ  เช่น ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ ์ค่ำถ่ำย

ค่าใชส้อย 941,140 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 15,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลหรือ

งบด าเนินงาน 1,089,140 บาท

ค่าตอบแทน 15,000 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 82,200 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,096,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

เงินประจ ำต ำแหน่ง 176,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งหรือเงินวิทยฐำนะให้แก่พนักงำน

เงินเดือนพนักงำน 1,485,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 5 

งบบุคลากร 2,839,600 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,839,600 บาท

เพือ่จัดเป็นค่ำจัดซ้ือค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 3,928,740 บาท

ค่าวัสดุ 10,000 บาท

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 10,000 บำท
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งบเงินอุดหนุน 1,724,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,724,000 บาท

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.หนอง 388,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 388,000 บาท

อำคำรต่ำง ๆ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ค่ำจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที ่ 46,000 บำท

งบลงทุน 434,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 46,000 บาท

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,150,240 บำท
 - ค่ำจัดซ้ือวัสดุอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนบ้ำนเก่ำน้อยป่ำชำดโนน

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำอำหำรกลำงวัน เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับ
ค่าวัสดุ 1,150,240 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง 597,800 บำท

งบด าเนินงาน 1,748,040 บาท

ค่าใชส้อย 597,800 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,906,040 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 10,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค 118,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 108,000 บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์โปรแกรม 

วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช ้วัสดุส ำนักงำนในกำรปฏิบัติ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำน
ค่าวัสดุ 15,000 บาท
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 -ค่ำจัดซ้ือน้ ำยำเคมีพ่นหมอกควัน ต้ังไว ้ 48,000  บำท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือน้ ำมันชนิดต่ำง ๆ ทีใ่ช้ส ำหรับพ่นหมอกควัน
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 138,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช ้วัสดุส ำนักงำนในกำรปฏิบัติ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 40,000 บำท

ค่าวัสดุ 193,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน  เพือ่ให้สำมำรถใช้งำน

โครงกำรฝึกอบรมและรณรงค์คัดแยกขยะ 22,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม

ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำธรรมเนียม

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำม 40,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงต่ำง ๆ  เช่น ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ ์ค่ำถ่ำย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลเพือ่จัดท ำเกี่ยวกับกำรธุรกำร งำน
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 10,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำร 108,000 บำท

งบด าเนินงาน 423,000 บาท

ค่าใชส้อย 230,000 บาท

เงินเดือนพนักงำน 304,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 

งบบุคลากร 304,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 304,000 บาท

 -  อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนเก่ำน้อยป่ำชำดโนนเพ็ก      
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,111,500 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 1,724,000 บำท
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รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล
ค่าใชส้อย 35,000 บาท

 - ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 15,000 บำท

ค่าตอบแทน 135,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 120,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำง  จ ำนวน ๑ อัตรำ คือ ผู้ช่วย
งบด าเนินงาน 185,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 192,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือน  ให้แก่ข้ำรำชกำรส่วน
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 617,000 บาท

เงินเดือนพนักงำน 383,000 บำท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 802,000 บาท

งบบุคลากร 617,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่1-16 320,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริ 

เงินอุดหนุน 320,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันเพือ่ก ำจัดแมลงและ
งบเงินอุดหนุน 320,000 บาท

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000 บำท

ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก 5,500 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำน

ค่าครุภัณฑ์ 64,500 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์โปรแกรม 
งบลงทุน 64,500 บาท
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รวมค่าใชส้อย 130,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล 

ค่ำเช่ำบ้ำน 72,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ผู้ทีม่ีสิทธิเบิกตำม

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 60,000 บำท
 - ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรควบคุมงำน

งบด าเนินงาน 352,000 บาท

ค่าตอบแทน 162,000 บาท

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 10,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง ตำม

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 360,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน  2 อัตรำ คือผู้ช่วยช่ำง

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำวทีป่รับเพิม่ตำมคุณวุฒิให้แก่

เงินเดือนพนักงำน 606,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงำนส่วน

งบบุคลากร 1,048,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,048,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์โปรแกรม 
แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 4,692,900 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช ้วัสดุส ำนักงำนในกำร
วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท

ค่าวัสดุ 15,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำธรรมเนียม

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ ์ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนนำยสุข 

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนนำยถึง
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่3 บ้ำนสระแคนใต้ 200,550 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้ำนจำก
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่2 บ้ำนเก่ำน้อย 199,650 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ำงโรงเรียนบ้ำน
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่16 บ้ำนหนองบัวแก้ว 200,500 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยไปบ้ำนสระ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่15 บ้ำนดอนกลำง 160,730 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อระหว่ำง
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่14 บ้ำนโนนเพ็กพัฒนำ 200,550 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจำกมุมวัด
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่13 บ้ำนโนนล ำเตำ 166,590 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส ำรวจออกแบบ รับรองแบบและ ค่ำควบคุมงำน
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่6 บ้ำนหนองบัวน้อย 200,550 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำน 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ส ำหรับกระดำษ A3 
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 2,864,600 บาท

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 6,300 บำท

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส ำหรับประมวลผล ๒๒,๐๐๐ บำท 22,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบที ่

ค่าครุภัณฑ์ 28,300 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุภำยในทีท่ ำกำร อบต. และ
งบลงทุน 2,892,900 บาท

ค่าวัสดุ 60,000 บาท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 60,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 80,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของ อบต. เพือ่ให้

ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำธรรมเนียม
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เพือ่ใช้จ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที ่10 บ้ำนโนนสูง

เพือ่ใช้จ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที ่10 บ้ำนโนนสูง
อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ จุดที ่2 หมู่ที ่10 บ้ำนโนนสูง 50,000 บำท

เพือ่ใช้จ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที ่1 บ้ำนส่ีเหล่ียม
อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ จุดที ่1 หมู่ที ่10 บ้ำนโนนสูง 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอ ำเภอ
อุดหนุนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ที ่1 บ้ำนส่ีเหล่ียม 100,000 บำท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 200,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 400,000 บาท

เงินอุดหนุน 400,000 บาท

ค่ำเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 38,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กจำกบ้ำน
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงถนนหินคลุก จำกบ้ำนหนองทุม่ยำว
โครงกำรรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่4 บ้ำนหนองแสง 199,980 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกสำมแยกบ้ำน
โครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที ่12 บ้ำนหนองทุม่ยำว 196,500 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมปรับเกรดถนนภำยในเขตพืน้ทีต่ ำบลหนอง
โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่8 บ้ำนหนองคู จุดที ่2 52,360 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจร
โครงกำรปรับเกรดถนนภำยในต ำบล 90,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจุดเดิมไปถึงสำม
โครงกำรซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 บ้ำนหนองสองห้อง 198,350 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนดิน เส้นจำกทำงหลวงชนบท 3015 - 
โครงกำรซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่11 บ้ำนป่ำชำด 200,320 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนนำงค ำสิงห์
โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน หมู่ที ่6 บ้ำนหนองบัวน้อย 48,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนนำงชำตรี
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่9 บ้ำนดอนหล่ี 181,570 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำนนำยทองใส
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่8 บ้ำนหนองคู 110,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 บ้ำนหนองบัวแก้ว 200,000 บำท
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จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด ประจ ำต ำบล 250,000 บำท
 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนต้ำนยำเสพ

ค่าใชส้อย 250,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 250,000 บาท

งบด าเนินงาน 250,000 บาท

อุดหนุนทีว่่ำกำรอ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 30,000 บำท
อุดหนุนอ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตำมโครงกำรจัดงำนหนึ่งต ำบลหนึ่ง

เงินอุดหนุน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และอุปกรณ์ ค่ำตอบแทน
งบเงินอุดหนุน 30,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำ วัสดุ อุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร 
โครงกำรอบรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอำยุ (ผู้สูงอำยุจิตแจ่มใส ร่ำงกำย 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร และ
โครงกำรอบรมเพิม่ประสิทธิภำพกลุ่มสตรีต ำบลหนองบัวแก้ว 25,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพกลุ่มสตรี 20,000 บำท

เพือ่ใช้จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
โครงกำรฝึกอบรมมำตรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำร 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และอุปกรณ์ ค่ำตอบแทน
โครงกำรฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ 90,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุน กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของ
โครงกำรฝึกอบรมเด็ก เยำวชน เพือ่กำรแก้ปัญหำกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อน 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดเตรียมงำนหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในระดับอ ำเภอ
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดเวทีประชำคมต ำบลหรือออกให้บริกำรเคล่ือนที่ 20,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (otop) 100,000 บำท

งบด าเนินงาน 335,000 บาท

ค่าใชส้อย 335,000 บาท

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 365,000 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรฝึกอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 30,000 บำท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค่าใชส้อย 50,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำธรรมเนียม
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 50,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช่จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

ค่าใชส้อย 20,000 บาท

เงินเดือนพนักงำน 195,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรส่วน

งบบุคลากร 195,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 195,000 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 215,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 20,000 บำท

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

โครงกำรอบรมปฏิบัติธรรม 75,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอบรมปฏิบัติธรรม หมู่ที ่

ค่ำใช้จ่ำยประเพณีแห่เทียนพรรษำ 150,000 บำท
 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมขบวนแห่เทียน เช่น ค่ำจ้ำงเหมำ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบัง้ไฟ 160,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมขบวนแห่เข้ำร่วมงำนประเพณี

ค่าใชส้อย 385,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 405,000 บาท

งบด าเนินงาน 385,000 บาท
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เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญให้แก่ข้ำรำชกำรส่วน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับต ำบลหนองบัวแก้ว
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 182,500 บำท

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับต ำบลหนองบัวแก้ว 100,000 บำท

ส ำรองจ่ำย 200,000 บำท
เพือ่ใช้จ่ำยในกรณีจ ำเป็นเพือ่ป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อน

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 2 รำยๆละ 

เบีย้ยังชีพคนพิกำร 1,718,400 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเบีย้ยังชีพผู้พิกำรทีม่ีสิทธิได้รับตำมหลักเกณฑ์

เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 7,734,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินสงเครำะห์เบีย้ยังชีพแก่ผู้สูงอำยุต ำบลหนองบัว

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงของ 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 114,000 บำท
เพือ่ส่งสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงำนจ้ำงของ อบต.

งบกลาง 10,110,900 บาท

งบกลาง 10,110,900 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร เช่น ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 10,110,900 บาท

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรผลิตอำหำรสัตว์ 20,000 บำท


