


( w n H ^ i i i n j - ^ i m t T v i f i ) 

W1£lflfiv3^fn^lj1vn'3«}QWW'1lJ«VtWQ>^lTQff1«1 





1.1 งบประมาณรายจายท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 องคกรปกครองสวนทองถิน่มีสถานะการเงนิ ดงัน้ี

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556

บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบรหิารขององคการบรกิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา จะไดเสนอรางขอบญัญตั ิงบประมาณรายจายประจาํปีตอสภา
องคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลาอกีคร ัง้หน่ึง ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผูบรหิารองคการบรกิารสวนตาํบลหนองบวัศาลาจงึขอช้ีแจงใหทาน
ประธานและสมาชกิทกุทานไดทราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดงัตอไปน้ี

1.1.4 รายการกนัเงนิไวแบบกอหน้ีผูกพนัและยงัไมไดเบกิจาย  จาํนวน 8 โครงการ รวม 3,044,503.92 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ดกนัเงนิไวโดยยงัไมไดกอหน้ีผูกพนั  จาํนวน 15 โครงการ รวม 8,356,000 บาท

1.2 เงนิกูคงคาง 0 บาท

1.1.1 เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้ 88,091,280.99 บาท

1.1.2 เงนิสะสม 47,622,252.19 บาท

1.1.3 ทนุสาํรองเงนิสะสม 24,585,169 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 193,598 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 12,924 บาท

หมวดภาษีจดัสรร 53,108,633.63 บาท

หมวดรายไดจากทนุ 0 บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 12,637,199 บาท

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ 1,015,154.13 บาท

หมวดภาษีอากร 10,804,287.87 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 1,957,226 บาท

(1) รายรบัจรงิท ัง้สิน้ 79,729,022.63 บาท ประกอบดวย

งบเงนิอดุหนุน 4,880,095.02 บาท

งบลงทนุ 11,109,693.91 บาท

งบรายจายอืน่ 0 บาท

งบดาํเนินงาน 12,457,885.11 บาท

งบกลาง 1,332,621.2 บาท

งบบุคลากร 13,340,295 บาท

(3) รายจายจรงิ จาํนวน 43,120,590.24บาท ประกอบดวย

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบุวตัถุประสงค  12,719,284 บาท

(4) รายจายทีจ่ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบุวตัถุประสงค 11,855,784  บาท

(5) มีการจายเงนิสะสมเพือ่ดาํเนินการตามอาํนาจหนาที ่ จาํนวน 11,101,334 บาท

ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



อาํเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสมีา

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา
ประจาํปีงบประมาณ 2557

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 0.00 12,637,199.00 12,638,000.00

หมวดภาษีจดัสรร 0.00 41,509,705.38 40,793,900.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 0.00 138,498.00 319,300.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 0.00 1,550,622.00 1,564,100.00

หมวดภาษีอากร 0.00 10,736,405.13 10,741,800.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 7,668.00 8,000.00

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ 0.00 778,761.70 768,500.00



งบกลาง 1,526,273.42 2,144,000.00 2,168,500.00

งบลงทนุ 1,094,750.00 23,667,000.00 18,821,800.00

งบดาํเนินงาน 11,971,080.93 19,309,500.00 20,719,100.00

งบรายจายอืน่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00

งบบุคลากร 11,047,798.00 17,026,000.00 19,328,200.00

งบเงนิอดุหนุน 4,378,172.59 5,014,400.00 5,776,000.00

30,038,074.94 67,180,900.00 66,833,600.00

30,038,074.94 67,180,900.00 66,833,600.00





ประจาํปีงบประมาณ 2557 ของ องคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา

อาํเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสมีา

ประกอบรางขอบญัญตั ิ งบประมาณรายจาย

แผนงานงบกลาง 2,168,500

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 19,969,900

แผนงานการเกษตร 429,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,273,300

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,852,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 945,000

แผนงานการศกึษา 12,339,000

แผนงานสาธารณสขุ 1,790,300

แผนงานสงัคมสงเคราะห 250,000

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 16,291,000

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 2,525,600
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อาํเภอ เมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา

ประจาํปีงบประมาณ  2557

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

ดอกเบีย้ จาํนวน 718,500 บาท

ปีทีผ่านมา ไมไดต ัง้รบัไว

คาเชาหรือบรกิารสถานที่ จาํนวน 50,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

คาใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน 12,500 บาท

ปีทีผ่านมาไมไดต ัง้รบัไว

คาใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่าํหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มีพ้ืนที่
เกนิ 200 ตารางเมตร

จาํนวน 5,500 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสาํหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอสขุภาพ จาํนวน 112,500 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

คาปรบัการผดิสญัญา จาํนวน 480,000 บาท

ปีทีผ่านมาไมไดต ัง้รบัไว

คาธรรมเนียมอืน่ ๆ จาํนวน 3,500 บาท

ประมาณการสูงกวาปีทีผ่านมา

คาธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย จาํนวน 6,500 บาท

ปีทีผ่านมาไมไดต ัง้รบัไว

คาธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผนประกาศหรือแผนปลวิเพือ่การโฆษณา จาํนวน 100 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จาํนวน 725,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

คาธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน 218,500 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

ภาษีป าย จาํนวน 1,027,800 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

ภาษีบาํรุงทองที่ จาํนวน 64,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จาํนวน 9,650,000 บาท
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ประมาณการไวตํ่ากวาปีทีผ่ามา

เงนิอดุหนุนท ั่วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนาทีแ่ละภารกจิถายโอนเลือกทาํ จาํนวน 12,638,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จาํนวน 28,500 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ จาํนวน 18,300,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

คาภาคหลวงปิโตรเลยีม จาํนวน 198,500 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

คาภาคหลวงแร จาํนวน 127,500 บาท

ปีทีผ่านมา ไมไดต ัง้รบัไว

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป าไม จาํนวน 22,000 บาท

ปีทีผ่านมา ไมไดต ัง้รบัไว

ภาษีการพนนั จาํนวน 900 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

ภาษีสรรพสามติ จาํนวน 5,315,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

ภาษีสรุา จาํนวน 2,436,500 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

ภาษีธุรกจิเฉพาะ จาํนวน 326,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ จาํนวน 5,739,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ จาํนวน 8,300,000 บาท

ประมาณการ ไวตํ่ากวาปีงบประมาณทีผ่านมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ จาํนวน 4,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา

คาขายแบบแปลน จาํนวน 303,300 บาท

ปีทีผ่านมา ไมไดต ัง้รบัไว

คาจาํหนายเศษของ จาํนวน 12,000 บาท

ปีทีผ่านมาไมไดต ัง้รบัไว

รายไดจากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ จาํนวน 8,000 บาท
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อาํเภอ เมืองนครราชสีมา   จงัหวดันครราชสีมา

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา

ประจาํปีงบประมาณ  2557

2) เงนิคาตอบแทนรายเดือนของพนกังานสวนตาํบล ระดบั 8 ต ัง้ไว 67,200.- บาท  
เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนรายเดือนของปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล ระดบั 8 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงของพนกังานสวนตาํบล แยกเป็น
1) เงนิคาตอบแทนเงนิประจาํตาํแหนงพนกังานสวนตาํบล ต ัง้ไว 109,200.- บาท 
เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนเงนิประจาํตาํแหนงปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล 
ระดบั 8,หวัหนาสาํนกังานปลดั  ระดบั 7 ต ัง้จายจากเงนิรายได  

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 176,400 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานสวนตาํบล แยกเป็น
1) เงนิคาการครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล  ต ัง้ไวรวม 201,500.- บาท  
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล  ไดแก ตาํแหนง 
บุคลากร,นิตกิร,เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน,เจาหนาทีบ่รหิารงานท ั่วไป,เจาพนกังาน
ธุรการ,เจาหนาทีบ่นัทกึขอมูล หรือตาํแหนงอืน่ ๆ  ต ัง้จายจากเงนิรายได  
2) เงนิปรบัเพิม่สาํหรบัวุฒทิี ่ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบล
รบัรอง ต ัง้ไว 64,000.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิทีป่รบัเพิม่สาํหรบัวุฒทิี ่ก.พ. หรือ 
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลรบัรองวาคณุสมบตันิ ัน้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะ
สาํหรบัตาํแหนงทีไ่ดรบัแตงต ัง้ของพนกังานสวนตาํบลตาํแหนง นกับรหิารงานท ั่ว
ไป, บุคลากร,นิตกิร,เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน,เจาหนาทีบ่รหิารงานท ั่วไป,เจา
พนกังานธุรการ,เจาหนาทีบ่นัทกึขอมูล หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 265,500 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนแกพนกังานสวนตาํบล พรอมเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน ไดแก 
ตาํแหนง ปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล,หวัหนาสาํนกังานปลดั อบต.,นกับรหิาร
งานท ั่วไป,บุคลากร,นิตกิร,เจาหนาทีบ่รหิารงานท ั่วไป,เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน,
เจาพนกังานธุรการ,เจาหนาทีบ่นัทกึขอมูล หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 2,221,100 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนของประธานสภา, รองประธานสภา, เลขานุการสภา และ
สมาชกิสภา อบต.ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 1,886,300 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือน/คาตอบแทนเลขานุการ และทีป่รกึษาของผูบรหิารองคกร
ปกครองสวนทองถิน่  ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองคการบรหิารสวนตาํบล จาํนวน 90,800 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนพเิศษของนายกองคการบรหิารสวนตาํบล และรอง
นายกองคการบรหิารสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 45,600 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายกองคการบรหิารสวนตาํบลและรอง
นายกองคการบรหิารสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก จาํนวน 45,600 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนของนายกองคการบรหิารสวนตาํบล และรองนายกองคการ
บรหิารสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 532,100 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิาร,คาเย็บหนงัสือหรือเขาปกหนงัสอื,คาเชาทรพัยสนิ,
คาโฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาจางเหมาบรกิาร,คาใชจายในการ
ดาํเนินคดี,คาเบ้ียประกนั,คาตดิต ัง้โทรศพัท,คาจางเหมาจดัทาํของ,คาจาง
เหมาบรกิารใหผูรบัจางทาํการอยางใดอยางหน่ึง ซึง่มใิชเป็นการประกอบ ดดัแปลง 
ตอเตมิครุภณัฑหรือสิง่กอสรางอยางใด และอยูในความรบัผดิชอบของผูจางเป็นตน 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล ของพนกังานสวนตาํบลและคณะผู
บรหิาร  ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสวนตาํบลและคณะผบูรหิาร 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานสวนตาํบล  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 168,800 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานสวนตาํบลและลูกจางทีป่ฏบิตักิารทาํงานนอกเวลา
ราชการตามนโยบายของทางราชการ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ต ัง้ไวรวม 525,000.-บาท แยกเป็น
1) เงนิประโยชนตอบแทนอืน่ สาํหรบัพนกังานสวนทองถิน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิ
รางวลัประจาํปี) ต ัง้ไว 470,000.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิผลประโยชนตอบแทนอืน่
แกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจางเป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) ไดแก 
ตาํแหนง ปลดัองคการบรหิารสวนตาํบล, หวัหนาสาํนกังานปลดั อบต., นกับรหิาร
งานท ั่วไป, บุคลากร, นิตกิร, เจาหนาทีบ่รหิารงานท ั่วไป, เจาพนกังานธุรการ, เจา
หนาทีบ่นัทกึขอมูล, ผชูวยเจาพนกังานธุรการ, พนกังานขบัรถยนต, คนงานท ั่วไป, 
ภารโรง, ยาม หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได
2) เงนิคาตอบแทนคณะกรรมการประเมนิผลงาน ต ัง้ไว 10,000.- บาท  เพือ่จาย
เป็นคาคณะกรรมการประเมนิผลงานสาํหรบัผูปฏบิตังิานทีมี่ประสบการณ (เลือ่น
ไหล) เฉพาะกรรมการทีไ่ดรบัแตงต ัง้  ต ัง้จายจากเงนิรายได  
3) เงนิคาตอบแทนคณะกรรมการดาํเนินการซ้ือหรือการจาง คณะกรรมการตรวจ
การจาง และผูควบคมุงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ต ัง้ไว 45,000.- 
บาท เพือ่จายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการดาํเนินการซ้ือหรือการจาง คณะ
กรรมการตรวจการจาง และผูควบคมุงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 
2535 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ และหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วของ ประกอบคาํส ั่งแตงต ัง้ของ
องคการบรหิารสวนตาํบลหนอบวัศาลา ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 525,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานสวนตาํบล แยกเป็น
1) เงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานจาง ต ัง้ไวรวม 184,600.- บาท เพือ่
จายเป็นคาการครองชีพชั่วคราวใหแกพนกังานจาง ไดแก ตาํแหนง ผูชวยเจา
พนกังานธุรการ,พนกังานขบัรถยนต,คนงานท ั่วไป,ยาม หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จาย
จากเงนิรายได
2) เงนิคาตอบแทนพเิศษของพนกังานจาง ต ัง้ไว 5,000.- บาท  เพือ่จายเป็นเงนิคา
ตอบแทนพเิศษใหแกพนกังานจางตามภารกจิ ทีม่ีผลการประเมนิดานการปฏบิตัิ
งานดีเดน ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 189,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางช ั่วคราวของพนกังานจาง ทีป่ฏบิตัหินาทีใ่นองคการบรหิารสวน
ตาํบล ไดแก ตาํแหนง ผูชวยเจาพนกังานธุรการ,พนกังานขบัรถยนต,คนงานท ั่วไป, 
ยาม หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 359,400 บาท
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เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายสาํหรบัคณะผู
บรหิาร/สมาชกิสภา อบต.หรือประชาชนท ั่วไป เชน คาวทิยากร คาอาหาร คาป าย
โครงการ คาสมนาคณุ หรือคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายสาํหรบัคณะผบูรหิาร/สมาชกิสภา อบ
ต.หรือประชาชนท ั่วไป

จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการหนวยบรกิารเคลือ่นทีข่ององคการบรหิารสวน
ตาํบลหนองบวัศาลา เชน คาอาหาร คาเครือ่งดืม่ คาป ายโครงการ คาวสัดอุปุกรณ 
และคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการหนวยบรกิารเคลือ่นที่ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
ปฏบิตังิานและพฒันาทกัษะทางดานภาษาใหกบับุคลากรองคการบรหิารสวนตาํบล
หนองบวัศาลา เชน คาสมนาคณุวทิยากร  คาทีพ่กั  คาจางเหมายานพาหนะ  คา
อาหาร  คาอาหารวางพรอมเครือ่งดืม่  และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

คาใชจายโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิานและพฒันา
ทกัษะทางดานภาษาใหกบับุคลากร อบต.หนองบวัศาลา

จาํนวน 250,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจางนกัเรียน นกัศกึษา ใหมีงานทาํในชวงปิดภาคเรียน
หรือชวงวนัหยุดราชการ เพือ่ใหมีรายไดระหวางเรียน  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการสงเสรมิและสนบัสนุนการมีงานทาํของนกัเรียน นกัศกึาษา ใหมีราย
ไดระหวางเรยีน จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสรมิความรูทางดานภาษาใหกบัเด็กเยาวชน
ในตาํบลเพือ่รองรบัการทองเทีย่ว (AEC) เชน คาวทิยากร,คาอาหารและเครือ่งดืม่,
คาวสัดุอปุกรณ หรือคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการสงเสรมิความรูทางดานภาษาใหกบัเด็กเยาวชนและประชาชนใน
ตาํบลเพือ่รองรบัการทองเทีย่ว (AEC) จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายตามโครงการพนกังานสวนตาํบลดีเดน เชน คาจดัทาํใบประกาศ 
คาจดัทาํโล และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการพนกังานสวนตาํบลดเีดน จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่เป็นการเพิม่ทศันคตเิชงิบวก  เพิม่วสิยัทศัน  แลกเปลีย่นความรูระหวางหนวย
งาน ใหกบับุคลากรองคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา  มีคาใชจายดงัน้ี  คา
สมนาคณุวทิยากร  คาทีพ่กั  คาจางเหมายานพาหนะ  คาอาหาร  คาอาหารวาง
พรอมเครือ่งดืม่  และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูาน จาํนวน 300,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายเกีย่วกบัการจดัทาํวารสาร/จดหมายขาว ทีเ่กีย่วกบัการบรหิาร
งาน นโยบายตางๆ ตลอดจนระเบียบกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการปฏบิตังิาน  ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

คาใชจายโครงการจดัทาํวารสาร และจดหมายขาวเพือ่ประชาสมัพนัธขอมูลขาวสาร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นการรวบรวมความรูและใชเป็นฐานขอมูลใหกบับุคลากรในองคกรสามารถ
นําไปประกอบการเรียนรู  และประยุกตใชในการปฏบิตังิาน  โดยมีคาใชจายดงัน้ี 
คาสมนาคณุวทิยากร และคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการจดัทาํระบบองคความรูภายใน อบต.หนองบวัศาลา จาํนวน 30,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นรายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ แยกเป็น
1) คารบัรองในการตอนรบับุคคลและคณะบุคคล ต ัง้ไว 20,000.- บาท  เพือ่จาย
เป็นคาอาหาร คาเครือ่งดืม่ คาของขวญั คาพมิพเอกสาร คาใชจายทีเ่กีย่วเน่ืองใน
การเลี้ยงรบัรองรวมท ัง้คาบรกิาร และคาใชจายอืน่ ซึง่จาํเป็นตองจายทีเ่กีย่วกบัการ
รบัรองเพือ่เป็นคารบัรองในการตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคล ทีม่านิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยีย่มชม หรือทศันศกึษาดงูาน และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ ซึง่รวมตอนรบั
บุคคลหรือคณะบุคคล ต ัง้จายจากเงนิรายได  
2) คาเล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทองถิน่ หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การ ต ัง้ไว 40,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาอาหาร เครือ่งดืม่ตาง ๆ เครือ่งใชในการ
เลี้ยงรบัรองและคาบรกิาร อืน่ ๆ ซึง่จาํเป็นตองจายในการเลี้ยงรบัรองในการประชุม 
รวมผูเขารวมประชุม   อืน่ ๆ และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของซึง่เขารวมประชุม ต ัง้จายจาก
เงนิรายได  
3) คาใชจายในการจดังาน ต ัง้ไว 30,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาจดังาน,จดั
นิทรรศการ,จดัการประกวด,พธิีเปิดอาคารตาง ๆ,คารบัเสด็จ ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร จาํนวน 90,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาแผนหรือจานบนัทกึขอมูล ตลบัผงหมกึ เมาส แป นพมิพ เครือ่งอาน
และบนัทกึขอมูล  ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกนัและสน้ํีา ฟิลม ฟิลมสไลด รูปสหีรือขาว
ดาํทีไ่ดจากการลาง อดั ขยาย ภาพถายดาวเทยีม ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุการเกษตร เชน จอบ เสยีม กรรไกรตดักิง่ไม เขงพลาสตกิ 
คราด ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุการเกษตร จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัดีเซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัเครือ่ง น้ํามนักาด น้ํามนัจารบี ฯลฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 120,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาแบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน หมอน้ํารถยนต ตลบัลูกปืน เพลา หวั
เทยีน น้ํากล ั่น ไขควง น้ํามนัเบรก นอตและสกรู ฟิลมกรองแสง กระจกมองขาง 
กระจกไฟรถยนต หมอน้ํา แมแรง ล็อคเกียร-คลตัว-พวงมาลยั ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระตกิน้ํารอน ถวย ชาม แกวน้ําจานรอง ชอนสอม เขง ถงัขยะ 
ตะกรา กระดาษชาํระ ไมกวาด ถุงพลาสตกิ  ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาฟิวส  หลอดไฟฟ า  ปล ัก๊ไฟฟ า  สวติสไฟฟ า  เทปพนัสายไฟ ฯลฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระดาษ คาแบบพมิพ สมุดบญัชี หมกึถายเอกสาร ปากกา ดนิสอ 
ยางลบ สิง่พมิพทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพมิพ  เครือ่งเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ 
กรรไกร ตรายาง กาว น้ํายาลบคาํผดิ แฟ ม ซอง เครือ่งคาํนวณเลข นาฬกิา พรม 
พระพุทธรูป กญุแจ กระเป า เครือ่งตดักระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ  ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายเพือ่ซอมแซมบาํรุงรกัษาเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิวง
เงนิไมเกนิ 5,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาชดใชคาเสยีหาย หรือคาสนิไหมทดแทนตอผูเสยีหายในผลแหง
ละเมดิทีเ่จาหนาทีไ่ดกระทาํในการปฏบิตัหินาที ่ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาสนิไหมทดแทน จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคารบัวารสารหนงัสอืพมิพ หรือเอกสารทางวชิาการอืน่ ๆ ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

คารบัวารสาร จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินการเลือกต ัง้สมาชกิสภาองคการบรหิารสวน
ตาํบล/นายกองคการบรหิารสวนตาํบล เชน คากรรมการ คาวสัด ุฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

คาใชจายในการเลือกต ัง้ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ เป็นตน ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา จาํนวน 270,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร เชน คา
เบี้ยเล้ียงเดนิทาง,คายานพาหนะ,คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ของพนกังานสวนตาํบล ลูกจาง 
คณะผูบรหิารและสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตาํบล ทีไ่ดรบัอนุญาตใหเดนิทาง
ไปราชการ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 80,000 บาท



วนัทีพ่มิพ : 1/11/2556  10:49:43 หนา : 5/36

เพือ่จายเป็นเงนิผลประโยชนตอบแทนอืน่แกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง
เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี)ไดแก ตาํแหนง นกับรหิารท ั่วไป (หวัหนาฝ าย
นโยบายและแผน),เจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน,เจาหนาทีป่ระชาสมัพนัธ 
หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 175,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานสวนตาํบล แยกเป็น 
1) เงนิคาการครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้ไว 35,600.- บาท  เพือ่
จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ไดแก ตาํแหนง เจา
หนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน,เจาหนาทีป่ระชาสมัพนัธ หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้
จายจากเงนิรายได  
2) เงนิปรบัเพิม่สาํหรบัวุฒทิี ่ก.พ.หรือ คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบล
รบัรอง ต ัง้ไว 25,200.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิทีป่รบัเพิม่สาํหรบัวุฒทิี ่ก.พ. หรือ 
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลรบัรองวาคณุสมบตันิ ัน้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะ
สาํหรบัตาํแหนงทีไ่ดรบัแตงต ัง้ของพนกังานสวนตาํบล ไดแก ตาํแหนง เจาหนาที่
วเิคราะหนโยบายและแผน, เจาหนาทีป่ระชาสมัพนัธ หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 60,800 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนแกพนกังานสวนตาํบล พรอมเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน ไดแก 
ตาํแหนง นกับรหิารงานท ั่วไป (หวัหนาฝ ายนโยบายและแผน,เจาหนาทีว่เิคราะห
นโยบายและแผน,เจาหนาทีป่ระชาสมัพนัธ หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิราย
ได

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 657,400 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางทีป่รกึษาซึง่ไมเกีย่วกบัครุภณัฑหรือสิง่กอสราง เชน คาจางศกึษา
พฒันาระบบจราจร, คาจางบรหิารจดัการระบบ  ตาง ๆ หรือรายการอืน่ ๆ ทีอ่ยูใน
รายจายประเภทน้ี ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายอืน่ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกตทิีม่ีวงเงนิเกนิกวา 5,000 
บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรภาพ โทรสาร คาใชจายเกีย่วกบัการใชระบบอนิเตอรเน็ต ฯลฯ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณตั ิคาซ้ือดวงตราไปรษณีย ฯลฯ ต ัง้
จายจากเงนิรายได

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 7,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรศพัทภายในประเทศ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าภายในสาํนกังานองคการบรหิารสวนตาํบล ฯลฯ  ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

คาไฟฟ า จาํนวน 530,000 บาท
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เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงของพนกังานสวนตาํบล แยกเป็น
1)  เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงพนกังานสวนตาํบล ระดบั 8 ต ัง้ไว  67,200.- 
บาท  เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงใหแกพนกังานสวนตาํบลทีด่าํรง
ตาํแหนงระดบั 8 ต ัง้จายจากเงนิรายได  

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 134,400 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานสวนตาํบล แยกเป็นดงัน้ี
1)  เงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้ไว  171,320.- บาท 
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบลสงักดักองคลงั 
ตาํแหนง นกัวชิาการเงนิและบญัชี นกัวชิาการคลงั นกัวชิาการพสัด ุนกัวชิาการจดั
เก็บรายได เจาพนกังานจดัเก็บรายได เจาพนกังานการเงนิและบญัชี เจาพนกังาน
พสัดุ เจาพนกังานธุรการ เจาหนาทีจ่ดัเก็บรายได เจาหนาทีพ่สัด ุหรือตาํแหนงอืน่ ๆ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได 
2)  เงนิปรบัเพิม่ สาํหรบัคณุวุฒทิี ่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบล
รบัรอง ต ัง้ไว 30,280.- บาท  เพือ่จายเป็นเงนิทีป่รบัเพิม่ สาํหรบัคณุวุฒทิี่
ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลรบัรองวาคณุวุฒนิัน้ เป็น
คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนงทีไ่ดรบัแตงต ัง้ ไดแก ตาํแหนง นกัวชิาการเงนิ
และบญัชี นกัวชิาการคลงั นกัวชิาการพสัดุ นกัวชิาการจดัเก็บรายได เจาพนกังาน
จดัเก็บรายได เจาพนกังานการเงนิและบญัชี เจาพนกังานพสัดุ เจาพนกังานธุรการ 
เจาหนาทีจ่ดัเก็บรายได เจาหนาทีพ่สัด ุหรือตาํแหนงอืน่ ๆต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 201,600 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนแกพนกังานสวนตาํบลพรอมปรบัปรุงเงนิเดือน ไดแก 
ตาํแหนง นกับรหิารงานคลงั นกัวชิาการเงนิและบญัชี นกัวชิาการคลงั นกัวชิาการ
พสัดุ นกัวชิาการจดัเก็บรายได เจาพนกังานจดัเก็บรายได เจาพนกังานการเงนิและ
บญัชี เจาพนกังานพสัด ุเจาพนกังานธุรการ เจาหนาทีจ่ดัเก็บรายได เจาหนาทีพ่สัดุ 
หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 2,654,400 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ เป็นตน ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา จาํนวน 17,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร เชน คา
เบี้ยเล้ียงเดนิทาง, คายานพาหนะ, คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ของพนกังานสวนตาํบลและ
พนกังานจาง ทีไ่ดรบัอนุญาตใหเดนิทางไปราชการ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 8,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิาร,คาเย็บหนงัสือหรือเขาปกหนงัสอื,คาเชาทรพัยสนิ,
คาโฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนียมตาง ๆ ,คาจางเหมาบรกิาร,คาใชจายในการ
ดาํเนินคดี,คาเบ้ียประกนั,คาตดิต ัง้โทรศพัท,คาจางเหมาจดัทาํของ,คาจาง
เหมาบรกิารใหผูรบัจางทาํการอยางใดอยางหน่ึง ซึง่มใิชเป็นการประกอบ ดดัแปลง 
ตอเตมิครุภณัฑหรือสิง่กอสรางอยางใด และอยูในความรบัผดิชอบของผูจางเป็นตน 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาลของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิราย
ได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานสวนตาํบล  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 10,000 บาท
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เพือ่จายเป็นเงนิสวสัดกิารชวยเหลือคารกัษาพยาบาลของพนกังานสวนตาํบล ใน
สงักดักองคลงัตามกฎหมายกาํหนด  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 88,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสวสัดกิารคาชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสวนตาํบลใน
สงักดักองคลงัตามกฎหมายกาํหนด  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 25,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสวสัดกิารคาเชาบานของพนกังานสวนตาํบลในสงักดักองคลงัตาม
กฎหมายกาํหนด  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 23,400 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนใหแกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจางในสงักดักองคลงั 
ทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการตามกฎหมายกาํหนด  ประกอบคาํส ั่งขององคการ
บรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ แยกเป็น  
1)  เงนิประโยชนตอบแทนอืน่สาํหรบัพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจางเป็นกรณี
พเิศษ  ต ัง้ไว  672,520 บาท  เพือ่จายเป็นเงนิรางวลัประจาํปีของพนกังานในสงักดั
กองคลงั ไดแก ตาํแหนง นกับรหิารงานคลงั นกัวชิาการเงนิและบญัชี นกัวชิาการ
คลงั นกัวชิาการพสัด ุนกัวชิาการจดัเก็บรายได เจาพนกังานจดัเก็บรายได เจา
พนกังานการเงนิและบญัชี เจาพนกังานพสัดุ เจาพนกังานธุรการ เจาหนาทีจ่ดัเก็บ
รายได เจาหนาทีพ่สัดุ เจาพนกังานจดัเก็บรายได ผชูวยเจาพนกังานธุรการ ผูชวย
เจาหนาทีพ่สัดุ คนงานท ั่วไป หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได
2)  คาตอบแทนคณะกรรมการ  ต ัง้ไว  16,000.- บาท  เพือ่จายเป็นคาตอบแทนให
แกคณะกรรมการประเมนิผลงานสาํหรบัผูปฏบิตังิานทีมี่ประสบการณ  (เลือ่นไหล)
เฉพาะกรรมการทีไ่ดรบัแตงต ัง้  หรือคณะกรรมการสอบคดัเลือก หรือคณะ
กรรมการคดัเลือกพนกังานสวนตาํบลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได  
3)  เงนิคาตอบแทนคณะกรรมการดาํเนินการซ้ือหรือการจางคณะกรรมการตรวจ
การจาง  และผูควบคมุงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิน่  ต ัง้ไว  
20,000.-บาท  เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการดาํเนินการซ้ือหรือ
การจาง  คณะกรรมการตรวจการจาง  และผคูวบคมุงานกอสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยของหนวยการบรหิาร
ราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2535  และทีแ่กไขเพิม่เตมิ  และหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่ว
ของ  ประกอบคาํส ั่งแตงต ัง้ขององคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา  ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 708,520 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง แยกเป็น
1)  เงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานจาง ต ัง้ไว 150,720.- บาท  เพือ่จาย
เป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานจางทีป่ฏบิตัหินาทีใ่หแกองคการ
บรหิารสวนตาํบล ไดแก ตาํแหนง เจาพนกังานจดัเก็บรายได ผูชวยเจาพนกังาน
ธุรการ ผชูวยเจาหนาทีพ่สัดุ คนงานท ั่วไป หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได   
ต ัง้จายจากเงนิรายได  
2)  เงนิคาตอบแทนพเิศษของพนกังานจาง ต ัง้ไว  3,000.- บาท  เพือ่จายเป็นเงนิ
คาตอบแทนพเิศษใหแกพนกังานจางตามภารกจิทีมี่ผลการประเมนิดานการปฏบิตัิ
งานดีเดน  ตามคาํส ั่งขององคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 153,720 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนใหแกพนกังานจาง ไดแก ตาํแหนง เจาพนกังานจดัเก็บรายได 
ผูชวยเจาพนกังานธุรการ ผูชวยเจาหนาทีพ่สัดุ คนงานท ั่วไป หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้
จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 403,560 บาท

2)  เงนิคาตอบแทนรายเดือนของพนกังานสวนตาํบล ระดบั 8 ต ัง้ไว  67,200.- 
บาท  เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนกังานสวนตาํบลทีด่าํรง
ตาํแหนงระดบั 8 ต ัง้จายจากเงนิรายได
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เพือ่จายเป็นคาแบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน หมอน้ํารถยนต ตลบัลูกปืน เพลา หวั
เทยีน น้ํากล ั่น ไขควง น้ํามนัเบรก นอตและสกรู ฟิลมกรองแสง กระจกมองขาง 
กระจกไฟรถยนต หมอน้ํา แมแรง ล็อคเกียร-คลตัว-พวงมาลยั ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระตกิน้ํารอน ถวย ชาม แกวน้ําจานรอง ชอนสอม เขง ถงัขยะ 
ตะกรา กระดาษชาํระ ไมกวาด ถุงพลาสตกิ  ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาฟิวส  หลอดไฟฟ า  ปล ัก๊ไฟฟ า  สวติสไฟฟ า  เทปพนัสายไฟ ฯลฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระดาษ คาแบบพมิพ สมุดบญัชี หมกึถายเอกสาร ปากกา ดนิสอ 
ยางลบ สิง่พมิพทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพมิพ  เครือ่งเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ 
กรรไกร ตรายาง กาว น้ํายาลบคาํผดิ แฟ ม ซอง เครือ่งคาํนวณเลข นาฬกิา พรม 
พระพุทธรูป กญุแจ กระเป า เครือ่งตดักระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ  ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 250,000 บาท

เพือ่ซอมแซมบาํรุงรกัษาทรพัยสนิเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ วงเงนิไมเกนิ 
5,000 บาท ของกองคลงั  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เชน รถยนต รถ
จกัรยานยนต เครือ่งถายเอกสาร เครือ่งคอมพวิเตอร เครือ่งปริน๊เตอร เครือ่งสาํรอง
ไฟ เครือ่งพมิพดีด เครือ่งสงโทรสาร เครือ่งโทรศพัท ตู โตะเกาอี ้กลองถายรูป ทวีี 
เครือ่งทาํน้ํารอย-เย็น ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงานของ
พนกังานสวนตาํบลและพนกังานจางในสงักดักองคลงั เชน คาวทิยากร คาทีพ่กั คา
พาหนะ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาศกึษาดงูาน หรือคาใชจายอืน่ ๆ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงานของบุคลากร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ เป็นตน ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา จาํนวน 80,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกัร  เชน  คา
เบี้ยเล้ียงเดนิทาง,คายานพาหนะ,คาเชาทีพ่กั,คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศยาน,  
คาผานทางดวนพเิศษ,คาธรรมเนียมในการใชสนามบนิ  คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ เชน  คาจาง
ลูกจาง  คาตอบแทนเจาหนาที ่ คาอาหารทาํการนอกเวลา  คาวสัดอุปุกรณและ
ครุภณัฑ  คาฝึกอบรม  คาน้ํามนัเช้ือเพลงิ  คาถายเอกสาร  และคาใชจายอืน่ ๆ ต ัง้
จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัยสนิ จาํนวน 200,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคารบัรองตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคลในการนิเทศงาน  ตรวจงาน 
หรือเยีย่มชม หรือทศันะศกึษาดงูาน  คาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา ฯลฯ  ต ัง้
จายจากเงนิรายได

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิาร,คาเย็บหรือเขาปกหนงัสอื,คาเชาทรพัยสนิ,คา
โฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนียมเนียมตาง ๆ ,คาเบี้ยประกนั,คาตดิต ัง้โทรศพัท,
คาใชจายในการดาํเนินคดี,คาจางเหมาบรกิารใหผรูบัจางทาํการอยางหน่ึงอยางใด 
ซึง่มใิชเป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอเตมิครุภณัฑหรือสิง่กอสรางอยางใด และอยู
ในความรบัผดิชอบของผูรบัจาง เป็นตน ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 120,000 บาท
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เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง แยกเป็น
1) เงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานจาง ต ัง้ไวรวม 247,800.- บาท เพือ่
จายเป็นคาการครองชีพชั่วคราวใหแกพนกังานจาง ไดแก ตาํแหนง ผชูวยเจาหนาที่
ป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั,พนกังานขบัรถยนต,พนกังานดบัเพลงิ หรือ
ตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 252,800 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางช ั่วคราวของพนกังานจาง ทีป่ฏบิตัหินาทีใ่นองคการบรหิารสวน
ตาํบล ไดแก ตาํแหนง ผูชวยเจาหนาทีป่ องกนัและบรรเทาสาธารณภยั,พนกังานขบั
รถยนต,พนกังานดบัเพลงิ หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 408,500 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานสวนตาํบล แยกเป็น 
1) เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัการสรูบ (พ.ส.ร.) ต ัง้ไว 13,000.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิ
เพิม่พเิศษสาํหรบัการสรูบ (พ.ส.ร.) หรือเงนิรางวลัสาํหรบัการสรูบสาํหรบัผูปฏบิตัิ
หนาทีร่าชการและชวยเหลือราชการ เน่ืองในการป องกนัอธปิไตยและรกัษาความ
สงบเรียบรอยของประเทศ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 13,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนแกพนกังานสวนตาํบล พรอมเงนิปรบัปรุงเงนิเดือน ไดแก เจา
พนกังานป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, เจาพนกังานธุรการ หรือตาํแหนงอืน่ ๆ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 475,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑใหสามารถใชงานไดตามปกตทิีมี่วง
เงนิเกนิกวา 5,000 บาท  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรภาพ  โทรสาร  คาใชจายเกีย่วกบัการใชระบบอนิเตอรเน็ต 
(INTERNET) และคาใชจายเพือ่ใหไดใชบรกิาร คาใชจายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช
บรกิาร  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 25,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณตั ิ คาซ้ือดวงตราไปรษณียยากร  คา
เชาตูไปรษณีย ฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรศพัททางใกลและทางไกลภายในประเทศ  คาโทรศพัทเคลือ่นที ่ 
คาใชจายเพือ่ใหไดใชบรกิารดงักลาว  และคาใชจายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบรกิาร 
เชน คาเชาเครือ่ง คาเชาเลขหมายโทรศพัท คาบาํรุงรกัษาสายฯ  เป็นตน   ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 12,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาแผนหรือจานบนัทกึขอมูล ตลบัผงหมกึ เมาส แป นพมิพ เครือ่งอาน
และบนัทกึขอมูล  ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 165,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกนัและสน้ํีา ฟิลม ฟิลมสไลด รูปสหีรือขาว
ดาํทีไ่ดจากการลาง อดั ขยาย ภาพถายดาวเทยีม ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัดีเซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัเครือ่ง น้ํามนักาด น้ํามนัจารบี ฯลฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 60,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ เป็นตน ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา จาํนวน 25,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร เชน  
คาเบี้ยเล้ียงเดนิทาง,คายานพาหนะ,คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ของพนกังานสวนตาํบล และ
พนกังานจาง ทีไ่ดรบัอนุญาตใหเดนิทางไปราชการ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการใหความรูเกีย่วกบักฎหมายจราจรแกประชาชน
ท ั่วไป เชน คาป ายโครงการ คาวทิยากร คาวสัดุอปุกรณ คาอาหารและเครือ่งดืม่ 
และคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการใหความรูเกีย่วกบักฎหมายจราจรแกประชาชนท ั่วไป จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงคลดอบุตัเิหตุทางถนนชวงเทศกาลสาํคญั 
เชน คาป ายรณรงค คาเครือ่งดืม่ คาวสัดุอปุกรณ หรือคาใชจายอืน่ตามความจาํเป็น  
ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการรณรงคลดอบุตัเิหตุทางถนนชวงเทศกาลสาํคญั จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการปกป องสถาบนัสาํคญัของชาต ิโดยการมีสวน
รวมของประชาชน เชน คาป ายโครงการ คาจดัมวลชนเขารวมกจิกรรม หรือคาใช
จายอืน่ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการปกป องสถาบนัสาํคญัของชาติ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินการเกีย่วกบัการป องกนัและลดอบุตัเิหตทุาง
ถนนในชวงเทศกาลสาํคญั เชน คาป ายโครงการ คาเครือ่งดืม่ คาอาหาร อปพร. 
หรือคาใชจายอืน่ตามความจาํเป็น  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการจดัต ัง้ศูนยอาํนวยการความปลอดภยัทางถนนชวงเทศกาลสาํคญั จาํนวน 50,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิาร,คาเย็บหนงัสือหรือเขาปกหนงัสอื,คาเชาทรพัยสนิ, 
คาโฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจางเหมาบรกิาร, คาใชจายในการ
ดาํเนินคดี, คาเบ้ียประกนั, คาตดิต ัง้โทรศพัท, คาจางเหมาจดัทาํของ, คาจาง
เหมาบรกิารใหผูรบัจางทาํการอยางใดอยางหน่ึง ซึง่มใิชเป็นการประกอบ ดดัแปลง 
ตอเตมิครุภณัฑหรือสิง่กอสรางอยางใด และอยูในความรบัผดิชอบของผูจาง เป็น
ตนฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาลของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิราย
ได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ แยกเป็น
1) เงนิประโยชนตอบแทนอืน่ สาํหรบัพนกังานสวนทองถิน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิ
รางวลัประจาํปี) ต ัง้ไว 178,900.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิผลประโยชนตอบแทนอืน่
แกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจางเป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี)ไดแก 
ตาํแหนง เจาพนกังานป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, เจาพนกังานธุรการ,ผชูวย
เจาหนาทีป่ องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, พนกังานขบัรถยนต,พนกังานดบัเพลงิ 
หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได
2) คาตอบแทนอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน (อปพร.) ต ัง้ไว 2๐,๐๐๐.-บาท 
เพือ่จายเป็นคาตอบแทนอาสาสมคัรป องกนัภยัฝ ายพลเรือน (อปพร.)ทีม่ีคาํส ั่งให
ปฏบิตังิานในศูนย อปพร. หรือนอกทีต่ ัง้ศูนย อปพร.ไมนอยกวา 8 ช ั่วโมง ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 198,900 บาท

2) เงนิคาตอบแทนพเิศษของพนกังานจาง ต ัง้ไว 5,000.- บาท  เพือ่จายเป็นเงนิคา
ตอบแทนพเิศษใหแกพนกังานจางตามภารกจิ ทีม่ีผลการประเมนิดานการปฏบิตัิ
งานดีเดน ต ัง้จายจากเงนิรายได
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือเครือ่งชวยหายใจแบบอดัอากาศ จาํนวน 1 เครือ่ง ๆ ละ 
90,000 บาท เป็นเครือ่งชวยหายใจแบบอดัอากาศ ชนิดสะพายหลงั (SCBA) 
ประกอบดวย หนากากชนิดเต็มหนา ชุดสะพายหลงั และถงัอากาศ 
- หนากากแบบปิดเต็มหนา ขอบยางป องกนัอากาศร ั่วซมึ เป็นยางสงัเคราะห
สามารถทนความรอนและสารเคมี
- ชุดสะพายหลงั เป็นโครงแครสาํหรบัสะพาย น้ําหนกัเบา ทนตอแรงกระแทกและ
ความรอน 
- ถงัอากาศ ผลติจากวสัดุอลูมเินียมหุมดวยเสนใยคารบอน น้ําหนกัเบาและไมผุ
กรอน เวลาใชงานประมาณ 45 นาท ีไดมาตรฐาน NFPA ต ัง้จายจากเงนิรายได

เครือ่งชวยหายใจแบบอดัอากาศ จาํนวน 90,000 บาท

ครุภณัฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย

เพือ่จายเป็นคาโทรภาพ โทรสาร  คาใชจายเกีย่วกบัการใชระบบอนิเตอรเน็ต 
(INTERNET) และคาใชจายเพือ่ใหไดใชบรกิาร คาใชจายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช
บรกิาร ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรศพัททางใกลและทางไกลภายในประเทศ  คาโทรศพัทเคลือ่นที ่ 
คาใชจายเพือ่ใหไดใชบรกิารดงักลาว  และคาใชจายทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบรกิาร 
เชน คาเชาเครือ่ง คาเชาเลขหมายโทรศพัท คาบาํรุงรกัษาสายฯ  เป็นตน ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 4,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าภายในอาคารป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

คาไฟฟ า จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเครือ่งดบัเพลงิ เชน เครือ่งดบัเพลงิ หรือรายการอืน่ทีอ่ยูในราย
จายประเภทน้ี ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาแผนหรือจานบนัทกึขอมูล ตลบัผงหมกึ เมาส แป นพมิพ เครือ่งอาน
และบนัทกึขอมูล  ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัดีเซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัเครือ่ง น้ํามนักาด น้ํามนัจารบี ฯลฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 180,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาแบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน หมอน้ํารถยนต ตลบัลูกปืน เพลา หวั
เทยีน น้ํากล ั่น ไขควง น้ํามนัเบรก นอตและสกรู ฟิลมกรองแสง กระจกมองขาง 
กระจกไฟรถยนต หมอน้ํา แมแรง ล็อคเกียร-คลตัว-พวงมาลยั ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระดาษ คาแบบพมิพ สมุดบญัชี หมกึถายเอกสาร ปากกา ดนิสอ 
ยางลบ สิง่พมิพทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพมิพ  เครือ่งเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ 
กรรไกร ตรายาง กาว น้ํายาลบคาํผดิ แฟ ม ซอง เครือ่งคาํนวณเลข นาฬกิา พรม 
พระพุทธรูป กญุแจ กระเป า เครือ่งตดักระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ  ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท

จายเป็นรายจายเพือ่ซอมแซมบาํรุงรกัษาเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ(วงเงนิ
ไมเกนิ 5,000 บาท)ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 50,000 บาท
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เพือ่จายเป็นเงนิเดือนของพนกังานสวนตาํบล พรอมปรบัปรุงเงนิเดือน ไดแก 
ตาํแหนง นกับรหิารงานการศกึษา, นกัวชิาการศกึษา,เจาพนกังานการเงนิและบญัชี 
หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 721,700 บาท

เพือ่จายเป็นคาอาหาร เครือ่งดืม่ คาวสัดุอปุกรณ เครือ่งเขยีนแบบพมิพ คาวทิยากร 
คาทีพ่กั คาพาหนะ และคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น

คาใชจายโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป องกนัภยัฝ ายพลเรือน จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมการป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(ภยัธรรมชาต)ิ ใหแกประชาชน เชน คาอาหาร คาเครือ่งดืม่ คาวทิยากร คาวสัดุ
อปุกรณ คาป ายโครงการ และคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิราย
ได

คาใชจายโครงการฝึกอบรมการป องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ภยัธรรมชาต)ิ ใหแก
ประชาชน จาํนวน 50,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

อดุหนุนอาํเภอเมืองนครราชสมีา แยกเป็น
- โครงการรกัษาความสงบเรียบรอยและรกัษาความปลอดภยัของประชาชน จาํนวน 
20,000.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิสนบัสนุนโครงการรกัษาความสงบเรียบรอยและ
รกัษาความปลอดภยัของประชาชน ต ัง้จายจากเงนิรายได ท ัง้น้ีจะดาํเนินการไดตอ
เมือ่ไดรบัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ระดบัจงัหวดั

เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกตทิีม่ีวงเงนิเกนิกวา 5,000 
บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือบนัไดอลูมเินียมแบบสไลด 2 ชัน้ จาํนวน 1 บนัไดๆ ละ 
12,800 บาท เป็นบนัไดผลติจากอลูมเินียมป องกนัการเกดิสนิม สามารถยืดความ
สงูไมนอยกวา 6 เมตร มียางบรเิวณขาบนัไดเพือ่ป องกนัการลืน่ ต ัง้จายจากเงนิราย
ได

บนัไดอลูมเินียมแบบสไลด 2 ชัน้ จาํนวน 12,800 บาท

ครุภณัฑอืน่

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือสายสงน้ําดบัเพลงิชนิดผาใบ ผลติจากเสนใยสงัเคราะหทนตอ
แรงดนั ชัน้ในประกอบดวยเสนใยพลาสตกิทีท่นตอกรดดาง สามารถทนแรงดนัไม
นอยกวา 256 psi ขน ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1.5 น้ิว ชนิดขอตอสวม
เร็ว (Quick coupling)ทองเหลือง ความยาว ดงัน้ี
- ความยาว 20 เมตร จาํนวน 5 เสน ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงนิ 47,500 บาท 
- ความยาว 30 เมตร จาํนวน 3 เสน ๆ ละ 12,500 บาท เป็นเงนิ 37,500 บาท 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

สายสงน้ําดบัเพลงิ จาํนวน 85,000 บาท

ครุภณัฑเครือ่งดบัเพลงิ
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เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการครูผูดูแลเด็กดีเดน เชน คาจดัทาํใบประกาศ คา
จดัทาํโล ของขวญั และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการผูดูแลเด็กดเีดน จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือหนงัสอืพมิพ จาํนวน 2 หมูบานและวารสาร จาํนวน 3 หมูบาน 
ประจาํทีอ่านหนงัสอืพมิพ วารสารประจาํหมูบาน ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาจดัซ้ือหนงัสอืพมิพ/วารสาร จาํนวน 38,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคารบัรองตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคลในการนิเทศงาน  ตรวจงาน 
หรือเยีย่มชม หรือทศันะศกึษาดูงาน ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิารตาง ๆ, คาเย็บหรือเขาปกหนงัสอื, คาเชาทรพัยสนิ, 
คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ, คาเบ้ียประกนั, คาตดิต ัง้โทรศพัท, 
จางเหมาจดัทาํของ, คาจางเหมาบรกิารใหผูรบัจางทาํการอยางใดอยางหน่ึง ซึง่มใิช
เป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอเตมิครุภณัฑหรือสิง่กอสรางอยางใด และอยูในความ
รบัผดิชอบของผูจาง เป็นตน ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 109,800 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาลของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิราย
ได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิผลประโยชนตอบแทนอืน่แกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง
เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) ไดแก ตาํแหนง นกับรหิารงานการศกึษา, นกั
วชิาการศกึษา,เจาพนกังานการเงนิและบญัชี, ผูชวยนกัวชิาการศกึษา, ผูชวยเจา
หนาทีธุ่รการ หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 255,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังานจาง  แยกเป็น
1) เงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานจาง  ต ัง้ไว 118,600.- บาท  เพือ่จาย
เป็นเงนิคาการครองชีพชั่วคราวใหแกพนกังานจาง ไดแก ตาํแหนง ผูชวยนกั
วชิาการศกึษา,ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได 
2) เงนิคาตอบแทนพเิศษของพนกังานจาง ต ัง้ไว 7,000.- บาท  เพือ่จายเป็นเงนิคา
ตอบแทนพเิศษใหแกพนกังานจางตามภารกจิ ทีม่ีผลการประเมนิดานการปฏบิตัิ
งานดีเดน ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 125,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางช ั่วคราวของพนกังานจางทีป่ฏบิตัหินาทีใ่นองคการบรหิารสวน
ตาํบล ไดแก ตาํแหนง ผูชวยนกัวชิาการศกึษา,ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ หรือตาํแหนง
อืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 277,500 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานสวนตาํบล  แยกเป็น 
1) เงนิคาการครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้ไว 51,900.- บาท  เพือ่
จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ไดแก ตาํแหนง  นกั
บรหิารงานการศกึษา, นกัวชิาการศกึษา,เจาพนกังานการเงนิและบญัชี หรือ
ตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได  
2) เงนิปรบัเพิม่สาํหรบัวุฒทิี ่ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบล
รบัรอง ต ัง้ไว  38,700.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิทีป่รบัเพิม่สาํหรบัวุฒทิี ่ก.พ. หรือ 
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลรบัรองวาคณุสมบตันิ ัน้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะ
สาํหรบัตาํแหนงทีไ่ดรบัแตงต ัง้ของพนกังานสวนตาํบล  ไดแก ตาํแหนง  นกับรหิาร
งานการศกึษา, นกัวชิาการศกึษา,เจาพนกังานการเงนิและบญัชีหรือตาํแหนงอืน่ ๆ 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 90,600 บาท
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เพือ่จายคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณตั ิคาซ้ือดวงตราไปรษณีย ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 1,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรศพัททางใกลและทางไกล คาโทรศพัทเคลือ่นที ่ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

คาบรกิารโทรศพัท จาํนวน 9,600 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ําประปาภายในศูนยพฒันาเด็กเล็กองคการบรหิารสวนตาํบลหนอง
บวัศาลา, ศูนยพฒันาเด็กเล็กบานหนองตาคง, ศูนยพฒันาเด็กเล็กอางหนองแหน,
ศูนยพฒันาเด็กเล็กบานหนองบวัศาลา ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จาํนวน 6,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าภายในศูนยพฒันาเด็กเล็กองคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวั
ศาลา,ศูนยพฒันาเด็กเล็กบานหนองตาคง, ศูนยพฒันาเด็กเล็กอางหนองแหน,ศนูย
พฒันาเด็กเล็กบานหนองบวัศาลา ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาไฟฟ า จาํนวน 72,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาแผนหรือจานบนัทกึขอมูล ตลบัผงหมกึ เมาส แป นพมิพ เครือ่งอาน
และบนัทกึขอมูล  ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกนัและสน้ํีา ฟิลม ฟิลมสไลด รูปสหีรือขาว
ดาํทีไ่ดจากการลาง อดั ขยาย ภาพถายดาวเทยีม ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระตกิน้ํารอน ถวย ชาม แกวน้ําจานรอง ชอนสอม เขง ถงัขยะ 
ตะกรา กระดาษชาํระ ไมกวาด ถุงพลาสตกิ  ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระดาษ คาแบบพมิพ สมุดบญัชี หมกึถายเอกสาร ปากกา ดนิสอ 
ยางลบ สิง่พมิพทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพมิพ  เครือ่งเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ 
กรรไกร ตรายาง กาว น้ํายาลบคาํผดิ แฟ ม ซอง เครือ่งคาํนวณเลข นาฬกิา พรม 
พระพุทธรูป กญุแจ กระเป า เครือ่งตดักระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ  ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 62,000 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายเพือ่ซอมแซมบาํรุงรกัษาเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิวง
เงนิไมเกนิ 5,000 บาทต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา แยกเป็น
1) คาพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา ต ัง้ไว  30,000.-  บาท เพือ่จายเป็นคา
สงบุคลากรทางการศกึษาและเจาหนาทีท่างการศกึษาและศูนยพฒันาเด็กเล็ก(ครูผู
ดูแลเด็ก,ผูดูแลเด็กเล็กฯ) เขาอบรม ประชุม สมัมนาและคาใชจายอืน่ คาพาหนะใน
การเดนิทาง คาลงทะเบียนอบรม และรายจายอืน่ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิอุด
หนุนท ั่วไป จาํนวน 10,000.- บาท และต ัง้จายจากเงนิรายได 20,000.- บาท 
2) โครงการเสรมิสรางประสบการณศกึษาดูงาน ครูผูดูแลเด็ก ,ผูดแูลเด็กและ
บุคลากรทางการศกึษา ต ัง้ไว 100,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาป ายโครงการ คา
ดาํเนินการในการจดัการอบรมสมัมนา คารบัรอง คาวทิยากร คาอาหารและเครือ่ง
ดืม่ คาพาหนะเดนิทางและคาใชจายอืน่ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการสนบัุสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 130,000 บาท

เพือ่จายใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง 
ๆ ฯลฯ เป็นตน ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร เชน เบี้ยเลี้ยงเดนิ
ทาง, คายานพาหนะ, คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิารตาง ๆ ,คาเย็บหรือเขาปกหนงัสอื,คาเชาทรพัยสนิ,คา
โฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตาง ๆ ,คาเบี้ยประกนั,จางเหมาจดัทาํของ,คาจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาลของพนกังานสวนตาํบล กองการศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิราย
ได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิผลประโยชนตอบแทนอืน่แกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง
เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี)ไดแก ตาํแหนง ครูผดูแูลเด็ก,หวัหนาศูนย
พฒันาเด็กเล็ก,ผูชวยครูผูดูแลเด็ก,ผูดูแลเด็กเล็ก  เด็กอนุบาลและปฐมวยั,ภารโรง
หรือตาํแหนงอืน่ ๆ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 365,500 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตางๆ ของพนกังานจาง แยกเป็น
1) เงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานจาง  ต ัง้ไว 403,000.- บาท  เพือ่จาย
เป็นเงนิคาการครองชีพชั่วคราวใหแกพนกังานจาง ไดแก ตาํแหนง หวัหนาศูนย
พฒันาเด็กเล็ก,ผูชวยครูผูดูแลเด็ก,ผูดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวยั,ภารโรง
หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได
2) เงนิคาตอบแทนพเิศษของพนกังานจาง ต ัง้ไว 7,000.- บาท  เพือ่จายเป็นเงนิคา
ตอบแทนพเิศษใหแกพนกังานจาง ทีม่ีผลการประเมนิดานการปฏบิตังิานดีเดน ต ัง้
จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 410,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางช ั่วคราวของพนกังานจาง  ทีป่ฏบิตัหินาทีใ่นองคการบรหิารสวน
ตาํบล ไดแก ตาํแหนง หวัหนาศูนยพฒันาเด็กเล็ก,ผูชวยครูผูดูแลเด็ก,ผูดูแลเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและปฐมวยั,ภารโรงหรือตาํแหนงอืน่ ๆ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 605,100 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานสวนตาํบล แยกเป็น 
1) เงนิคาการครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้ไว 50,000.- บาท  เพือ่
จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ไดแก ตาํแหนง  ครูผู
ดูแลเด็ก หรือตาํแหนงอืน่ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได 
2) เงนิปรบัเพิม่สาํหรบัวุฒทิี ่ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบล
รบัรอง ต ัง้ไว 28,800.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิทีป่รบัเพิม่สาํหรบัวุฒทิี ่ก.พ. หรือ 
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลรบัรองวาคณุสมบตันิ ัน้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะ
สาํหรบัตาํแหนงทีไ่ดรบัแตงต ัง้ของพนกังานสวนตาํบล  ไดแก ตาํแหนง  ครูผดูแูล
เด็กหรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 78,800 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนของพนกังานสวนตาํบล พรอมปรบัปรุงเงนิเดือน ไดแก 
ตาํแหนง ครูผูดูแลเด็กหรือตาํแหนงอืน่ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ทีม่ีวงเงนิไมเกนิกวา 5,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ จาํนวน 10,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการสงเสรมิกจิกรรมพฒันาผูเรียน เชน คาวสัดุอปุกรณ 
และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการสงเสรมิกจิกรรมพฒันาผเูรยีน จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการวนัไหวครูของศูนยพฒันาเด็กเล็ก เชน คาป าย
โครงการ คาวสัดอุปุกรณ และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการวนัไหวครู จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการเรียนรูกฎจราจรเบ้ืองตนสาํหรบัเด็กปฐมวยัของศนูย
พฒันาเด็กเล็กฯ สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา เชน คาป าย
โครงการ คาวทิยากร คาวสัดอุปุกรณ และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

คาใชจายโครงการเรียนรูกฎจราจรเบื้◌ืองตนสาํหรบัเด็กปฐมวยั จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการมอบใบสมัฤทธบิตัรแกเด็กทีจ่บการศกึษาประจาํปี 
เชน คาป ายโครงการ คาวสัดอุปุกรณ หรือคาใชจายอืน่ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

คาใชจายโครงการมอบสมัฤทธบิตัรแกเด็กทีจ่บการศกึษาประจาํปี จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมซอมหนีไฟในศนูยพฒันาเด็กเล็กฯ สงักดั
องคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา เชน คาป ายโครงการ คาวทิยากร คาวสัดุ
อปุกรณ  และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการฝึกอบรมการซอมหนีไฟในศ◌ูุนยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการปฐมนิเทศนกัเรียนใหมของศนูยพฒันาเด็กเล็ก เชน 
คาป ายโครงการ คาวสัดอุปุกรณ คาเครือ่งดืม่ และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการปฐมนิเทศนกัเรียนใหม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาทศันศกึษาสวนสตัวนครราชสมีา/สวนผีเส้ือ ของศูนยพฒันาเด็กเล็ก 
เชน คาป ายโครงการ คาเขาชม คาพาหนะเดนิทาง คาวทิยากร และคาใชจายอืน่ๆ 
ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการทศันศกึษาสวนสตัวนครราชสมีา/สวนผีเสือ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนารี จาํนวน 25,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาทศันศกึษาการทาํเครือ่งปั้นดนิเผาในชุมชนและแหลงเรียนรูบานดนิ 
ของศูนยพฒันาเด็กเล็กอางหนองแหน เชน คาป ายโครงการ คาพาหนะเดนิทาง คา
วทิยากร และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการทศันศกึษาการทาํเครือ่งปั้นดนิเผาในชุมชนและแหลงเรียนรูบานดนิ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการจดัซ้ืออปุกรณปฐมพยาบาลและยาสามญัประจาํบาน
สาํหรบัเด็กปฐมวยั ประจาํศนูยพฒันาเด็กเล็ก เชน วสัดุ,อุปกรณปฐมพยาบาล,คายา
เวชภณัฑ และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการจดัซ้ืออปุกรณปฐมพยาบาลและยาสามญัประจาํบานสาํหรบัเด็ก
ปฐมวยั

จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการคณุธรรมและจรยิธรรมของศนูยพฒันาเด็กเล็กฯ 
สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา เชน คาป ายโครงการ คาวสัดอุปุกรณ 
หรือคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการคณุธรรมจรยิธรรม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการคายภาษาองักฤษสาํหรบัเด็กปฐมวยั เชน คาป าย
โครงการ คาวทิยากร คาวสัดุอปุกรณและคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

คาใชจายโครงการคายภาษาองักฤษสาํหรบัเด็กปฐมวยั จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขนักีฬาศูนยพฒันาเด็กเล็กเชือ่มความ
สมัพนัธของจงัหวดันครราชสมีา เชน อปุกรณกฬีา ชุดกีฬาแตละประเภท คาอาหาร
และเครือ่งดืม่ คาพาหนะในการเดนิทางและคาใชจายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของตามความจาํ
เป็น ต ัง้จากเงนิรายได

คาใชจายโครงการแขงขนักีฬาเชือ่มความสมัพนัธศูนยพฒันาเด็กเล็ก อปท.สมัพนัธ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดักีฬาสสีมัพนัธของศูนยพฒันาเด็กเล็ก (กีฬาภายใน) 
เชน คาป ายโครงการ คาวสัดุอุปกรณในการแขงขนักฬีา คาอาหารและเครือ่งดืม่ คา
ของรางวลั หรือคาใชจายอืน่ตามความจาํเป็น  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการกีฬาสสีมัพนัธของศูนยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 5,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
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เพือ่จายเป็นคาอาหารเสรมิ (นม)แยกเป็น
1) คาอาหารเสรมิ (นม) แกเด็กนกัเรียนท ัง้ 4 โรงเรียน  ต ัง้ไว 1,608,880.- บาท 
เพือ่จายเป็นคาอาหารเสรมิ (นม) แกเด็กนกัเรียนของโรงเรียน 4 โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนวดับานหนองบวัศาลา, โรงเรียนบานหนองตะลุมป ุก, โรงเรียนอางหนอง
แหนประชาสามคัค ีและโรงเรียนบานหนองตาคง ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป
2) คาอาหารเสรมิ (นม) ของศนูยพฒันาเด็กเล็ก ต ัง้ไว 595,820.- บาท เพือ่จาย
เป็นคาอาหารเสรมิ (นม) แกเด็กนกัเรียนของศูนยพฒันาเด็กเล็ก สงักดัองคการ
บรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา ต ัง้จายจากเงนิรายได จาํนวน 39,180.- บาท และ
ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 556,640.- บาท

คาอาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 2,204,700 บาท

เพือ่จายเป็นคาราวแสตนเลสในหองน้ํา ถวย ถาดหลุม ถาด ชาม ชอน แกว กระทะ 
หมอ มีด เขยีง กะละมงั ทพัพี ถงัขยะ ถุงพลาสตกิ ถงัขยะพลาสตกิแบบมีลอเลือ่น  
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 110,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระดาษ คาแบบพมิพ สมุดบญัชี หมกึถายเอกสาร ปากกา ดนิสอ 
ยางลบ สิง่พมิพทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพมิพ  เครือ่งเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ 
กรรไกร ตรายาง กาว น้ํายาลบคาํผดิ แฟ ม ซอง เครือ่งคาํนวณเลข นาฬกิา พรม 
พระพุทธรูป กญุแจ กระเป า เครือ่งตดักระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ  ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 105,700 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายเพือ่ซอมแซมบาํรุงรกัษาเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิวง
เงนิไมเกนิ 5,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 35,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา แยกเป็น
1) คาอาหารกลางวนัของศูนยพฒันาเด็กเล็ก  ต ัง้ไว 1,590,400.-บาท  เพือ่จาย
เป็นคาอาหารกลางวนัใหแกเด็กนกัเรียนของศูนยพฒันาเด็กเล็ก สงักดัองคการ
บรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จาํนวน 1,590,400.- 
บาท 
2) คาวสัดุการเรียน  ต ัง้ไว 30,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาวสัดุการเรียน เชน ดนิสอ 
ยางลบ สเีทยีน สีน้ํา กระดาษ ฯลฯ ของศูนยพฒันาเด็กเล็ก สงักดัองคการบรหิาร
สวนตาํบลหนองบวัศาลา ต ัง้จายจากเงนิรายได  
3) คาอปุกรณการเรียน  ต ัง้ไว 50,000.- บาท   เพือ่จายเป็นคาอุปกรณการเรียน 
เชน คาแบบฝึกหดัเตรียมความพรอมสาํหรบัเด็กปฐมวยั ฯลฯ ของศนูยพฒันาเด็ก
เล็ก สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 1,670,400 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ เป็นตน ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร เชน เบี้ยเลี้ยงเดนิ
ทาง,คายานพาหนะ,คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมวนัเด็กแหงชาต/ิวนัขึน้ปีใหมของศูนย
พฒันาเด็กเล็กฯ สงักดัองคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา เชน คาป าย
โครงการ คาจางทาํอาหาร คาเครือ่งดืม่ คาจางเหมาอปุกรณ คาของขวญั ของที่
ระลกึ คาการแสดงของเด็กและคาใชจายอืน่ทีจ่าํเป็นใหกบัเด็กศูนยพฒันาเด็กเล็ก  
ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการจดักจิกรรมวนัเด็กแหงชาต/ิวนัขึน้ปีใหมของศูนยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการอนุรกัษวฒันธรรมไทย เชน คาวสัดอุปุกรณ คา
วทิยากร คาป ายโครงการ และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิราย
ได

คาใชจายโครงการอนุรกัษวฒันธรรมไทย จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการศกึษาแหลงเรียนรูในชุมชน เชน คาป ายโครงการ 
คาวทิยากร คาพาหนะ และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการแหลงเรียนรใูนชุมชน จาํนวน 5,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ทีม่ีวงเงนิเกนิกวา 5,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ จาํนวน 35,000 บาท

- รองรบัการสงสญัญาณภาพแบบ Multi Stream สาํหรบัพ้ืนทีส่าํคญั
- สามารถแสดงรายละเอยีดของภาพทีมี่ความแตกตางของแสงมาก (wide 
Dynamic Range, WDR)
- มีระบบการแสกนภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกวา
- รองรบัการจายไฟแบบ POE
- สามารถทาํงานผานระบบมาตรฐาน IPV4 และ IPV6 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

- มีระบบปรบัภาพอตัโนมตั ิBack Focus เพือ่ใหภาพมีความคมชดัท ัง้ในเวลา
กลางวนัและกลางคนืสาํหรบัพ้ืนทีส่าํคญั
- สงสญัญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือดีกวา

- สามารถแสดงภาพไดดีท ัง้เวลากลางวนัและกลางคนื(Day/Night Camera) โดย
มีการควบคมุการเลือ่น IR Filter อตัโนมตัใินตวักลองเมือ่เปลีย่นโหมด
- มีขนาดตวัรบัภาพไมเล็กกวา 1/3 น้ิว ชนิด CMOS หรือ MOS หรือ CCD หรือ
ทีด่ีกวาพรอมเลนสอยูภายในตวักลอง หรือมีเลนสแบบตอภายนอกทีเ่ป็นชนิดปรบั
ชองรบัแสง (Iris) แบบอตัโนมตัไิด

เพือ่จายเป็นคาจดักลองโทรทศันวงจรปิด (CCTV) พรอมอปุกรณครบชุดและตดิต ัง้ 
เป็นกลองแบบมุมมองคงที ่(IP Fixed Camera) จาํนวน 4 ตวั โดยมีคณุสมบตัิ
พ้ืนฐานดงัน้ี
- เป็นกลองจงจรปิดชนิด IP/Network Camera ชนิดประจาํที่

- ตวักลองรองรบัมาตรฐานที ่IP66 หรือดีกวา หรือมีอปุกรณหมุกลอง (Housing) 
ทีไ่ดมาตรฐาน IP66 เป็นอปุกรณเพิม่เตมิสาํหรบัใชกบักลองเพือ่ตดิต ัง้ไดท ัง้ภายใน
และภายนอกอาคาร
- มีความไวแสงนอยทีส่ดุ ไมมากกวา 0.5 LUX สาํหรบัการแสดงภาพส ี(Day 
Model) และไมมากกวา 0.05 LUX สาํหรบัการแสดงภาพขาวดาํ (Night 
Model) หรือดีกวา

- สามารถต ัง้คาการแสดงความละเอยีดภาพสาํหรบัพ้ืนทีท่ ั่วไป และสาํหรบัพ้ืนที่
สาํคญัใหแตกตางกนัได และสามารถสงสญัญาณภาพไดที ่25 FPS หรือดีกวา
- ความละเอยีดของกลองโทรทศันวงจรปิดต ัง้แต 2 ลานพกิเซลขึน้ไป หรือ Full 
HD 1080p หรือดีกวา

กลองโทรทศันวงจรปิด (CCTV) จาํนวน 130,000 บาท

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือถงัดบัเพลงิถงัแดงชนิดผงเคมีแหง ขนาดความจุไมนอยกวา 
15 ปอนด จาํนวน 12 ถงั ๆ ละ 3,000.- บาท เป็นเงนิ 36,000.- บาท ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ จาํนวน 36,000 บาท

เพือ่จายเป็นคา แผนหรือจานบนัทกึขอมูล เมนบอรด เมาส  แป นพมิพ CD-ROM 
โปรแกรมคอมพวิเตอร หรือ ซอฟตแวร หมกึพมิพ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกนัและสน้ํีา ฟิลม ฟิลมสไลด รูปสหีรือขาว
ดาํทีไ่ดจากการลาง อดั ขยาย ภาพถายดาวเทยีม ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 13,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุการเกษตร เชน จอบ เสยีม กรรไกรตดักิง่ไม เขงพลาสตกิ 
คราด ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายไ

วสัดุการเกษตร จาํนวน 20,000 บาท



วนัทีพ่มิพ : 1/11/2556  10:49:43 หนา : 19/36

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานสวนตาํบล แยกเป็น 
1) เงนิคาการครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้ไว 159,800.- บาท  
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ไดแก นกัวชิาการ
สงเสรมิสขุภาพ, เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน, เจาพนกังานสงเสรมิสขุภาพ, นกั
วชิาการสขุาภบิาล หรือตาํแหนงอืน่ๆ พรอมปรบัปรุงเงนิเดอืน ต ัง้จายจากเงนิราย
ได 

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 184,800 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนพนกังานสวนตาํบล พรอมปรบัปรุงเงนิเดอืน ไดแก ตาํแหนง 
นกัวชิาการสงเสรมิสขุภาพ,เจาพนกังานสาธารณสขุชุมชน,เจาพนกังานสงเสรมิ
สขุภาพ,นกัวชิาการสขุาภบิาล หรือตาํแหนงอืน่ๆ พรอมปรบัปรุงเงนิเดอืน ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 390,500 บาท

เพือ่จายเป็นคาชวยเหลือเด็กยากไรภายในเขตองคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวั
ศาลา เชน อปุกรณการเรียน, หนงัสอืเรียน, ชุดนกัเรียน ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการชวยเหลือเด็กยากไร จาํนวน 70,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

2) อดุหนุนโรงเรียนท ัง้ 4 โรงเรียน  ต ัง้ไวรวม 400,000.- บาท เพือ่จายเป็นคา
สนบัสนุนโรงเรียนท ัง้ 4 โรงเรียน ไดแก
- โครงการสงเสรมินิสยัรกัการอาน พฒันาเด็กไทยเขาใจเรือ่งอาเซียน ต ัง้ไว 
100,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาสนบัสนุนโครงการสงเสรมินิสยัรกัการอาน พฒันา
เด็กไทยเขาใจเรือ่งอาเซียน ของโรงเรียนวดับานหนองบวัศาลา หรือรายการอืน่เพือ่
พฒันางานดานการศกึษา ต ัง้จายจากเงนิรายได 

เพือ่จายเป็นเงนิอดุหนุนสวนราชการ แยกเป็น
1) อดุหนุนคาอาหารกลางวนัของโรงเรียนท ัง้ 4 โรงเรียน ต ัง้ไว  3,536,000.- 
บาท   เพือ่จายเป็นเงนิอดุหนุนคาอาหารกลางวนัของเด็กนกัเรียนท ัง้ 4 โรงเรียน 
ไดแก โรงเรียนวดับานหนองบวัศาลา, โรงเรียนบานหนองตะลุมป ุก, โรงเรียนอาง
หนองแหนประชาสามคัค ีและโรงเรียนบานหนองตาคง ต ัง้จายจากเงนิอดุหนุนท ั่ว
ไป  

- โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียน ต ัง้ไว 100,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาสนบั
สนุนโครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนของโรงเรียนบานหนองตาคง หรือรายการ
อืน่เพือ่พฒันางานดานการศกึษา ต ัง้จายจากเงนิรายได

- โครงการจดัซ้ือสือ่การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวชิาภาษาตางประเทศ 
วทิยาศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี, โครงการจดัซ้ือหนงัสือเขาหอง
สมุด, โครงการจดัจางครูผสูอน ต ัง้ไว 100,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาสนบัสนุน
โครงการจดัซ้ือสือ่การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวชิาภาษาตางประเทศ 
วทิยาศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี, โครงการจดัซ้ือหนงัสือเขาหอง
สมุด, โครงการจดัจางครูผสูอนของโรงเรียนบานหนองตะลุมป ุก หรือรายการอืน่
เพือ่พฒันางานดานการศกึษา ต ัง้จายจากเงนิรายได 
- โครงการทศันศกึษาแหลงเรียนรูนอกสถานทีแ่ละโครงการจางครูสาขาวชิาสขุ
ศกึษา-พลศกึษา ต ัง้ไว 100,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาสนบัสนุนโครงการ
ทศันศกึษาแหลงเรียนรู  นอกสถานทีแ่ละโครงการจางครูสาขาวชิาสขุศกึษา-
พลศกึษาของโรงเรียนอางหนองแหนประชาสามคัค ีหรือรายการอืน่เพือ่พฒันางาน
ดานการศกึษา ต ัง้จายจากเงนิรายได 

เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 3,936,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทยเกีย่วกบัการป องกนัการแกไข
ปญัหายาเสพตดิ และโรคอืน่ ๆ ฯลฯ เชน คายา เวชภณัฑ เคมีภณัฑ วคัซีน น้ํายาฆา
เช้ือโรค น้ํายาสารเคมีตรวจปสัสาวะ ขวดใสปสัสาวะ ฯลฯ  ต ัง้จายจากรายได

วสัดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัดีเซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัเครือ่ง น้ํามนักาด น้ํามนัจารบี ฯลฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาแบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน หมอน้ํารถยนต ตลบัลูกปืน เพลา หวั
เทยีน น้ํากล ั่น ไขควง น้ํามนัเบรก นอตและสกรู ฟิลมกรองแสง กระจกมองขาง 
กระจกไฟรถยนต หมอน้ํา แมแรง ล็อคเกียร-คลตัว-พวงมาลยั ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาหรือซอมแซมครุภณัฑ ทีช่าํรุดเสยีหาย ไดแก โตะ เกาอี ้
รถยนต ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง 
ๆ ฯลฯ เป็นตน ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกัร เชน เบี้ย
เลี้ยงเดนิทาง,คายานพาหนะ,คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 5,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิาร,คาเย็บหนงัสือหรือเขาปกหนงัสอื,คาเชาทรพัยสนิ, 
คาโฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตาง ๆ, คาจางเหมาบรกิาร, คาใชจายในการ
ดาํเนินคดี, คาเบ้ียประกนั, คาตดิต ัง้โทรศพัท, คาจางเหมาจดัทาํของ, คาจาง
เหมาบรกิารใหผูรบัจางทาํการอยางใดอยางหน่ึง ซึง่มใิชเป็นการประกอบ ดดัแปลง 
ตอเตมิครุภณัฑหรือสิง่กอสรางอยางใด และอยูในความรบัผดิชอบของผูจางเป็นตน 
ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาลของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิราย
ได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิผลประโยชนตอบแทนอืน่แกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง
เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) ไดแก ตาํแหนง นกัวชิาการสงเสรมิสขุภาพ, 
เจาพนกังานสาธารณสขุชุมชน, เจาพนกังานสงเสรมิสขุภาพ, นกัวชิาการสุขาภบิาล 
หรือตาํแหนงอืน่ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 150,000 บาท

2) เงนิปรบัเพิม่สาํหรบัวุฒทิี ่ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบล
รบัรอง ต ัง้ไว 25,000.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิทีป่รบัเพิม่สาํหรบัวุฒทิี ่ก.พ. หรือ 
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลรบัรองวาคณุสมบตันิ ัน้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะ
สาํหรบัตาํแหนงทีไ่ดรบัแตงต ัง้ของพนกังานสวนตาํบล ไดแก นกัวชิาการสงเสรมิ
สขุภาพ, เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน, เจาพนกังานสงเสรมิสขุภาพ, นกัวชิาการ
สขุาภบิาล หรือตาํแหนงอืน่ๆ พรอมปรบัปรุงเงนิเดือน ต ัง้จายจากเงนิรายได
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เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการรณรงคป องกนัและควบคมุโรคตดิตอและไม
ตดิตอ โรคเรื้อน ไขหวดันก ไขหวดัใหญ 2009 เชน คาแผนพบั  คาป ายโฆษณา
ประชาสมัพนัธ  คาวทิยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครือ่งดืม่  คายา คา
เวชภณัฑ เคมีภณัฑ วคัซีน น้ํายาฆาเช้ือโรค วสัดอุปุกรณ และคาใชจายอืน่ๆ ตาม
ความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการรณรงคป องกนัและควบคมุโรคตดิตอและไมตดิตอ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการป องกนัโรคไขเลือดออก เชน คาป ายโครงการ  
คาวทิยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาแผนพบั  คาป ายโฆษณา
ประชาสมัพนัธ  คาจางเหมาแรงงานพนหมอกควนั คาน้ํายา คาทรายอะเบท คาวสัดุ
อปุกรณ คาเวชภณัฑ  คาน้ํามนั คาจางเหมา ในการกาํจดัยุงลาย และคาใชจายอืน่ๆ 
ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการรณรงคป องกนัโรคไขเลือดออก จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการเฝ าระวงัสิง่แวดลอม เชน คาตรวจสอบคณุภาพ
น้ํา,อากาศ หรือคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการเฝ าระวงัสิง่แวดลอม จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในโครงการบานเรือนนาอยู หมูบานสะอาด เชน คาใชจายในการ
จดัรณรงคและกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่แวดลอม การรกัษาความสะอาด คารางวลั
ประกวด และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการบานเรือนนาอยู หมูบานสะอาด จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการตรวจสขุภาพของคณะผูบรหิาร พนกังานสวน
ตาํบล เชน คาใชจายในการตรวจสุขภาพตามหลกัเกณฑงานอาชีวอนามยั คา
เวชภณัฑ เคมีภณัฑ คายา วสัดอุปุกรณ และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

คาใชจายโครงการตรวจสขุภาพประจาํปี จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการป องกนัโรคพษิสุนขับา เชน คาป าย  คาวทิยากร  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครือ่งดืม่  ยาคมุกาํเนิด คายา คาเวชภณัฑ เคมีภณัฑ 
วคัซีน น้ํายาฆาเช้ือโรค วสัดุอุปกรณ คาจางเหมา และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํ
เป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการณรงคป องกนัโรคพษิสนุขับา จาํนวน 150,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

1) อดุหนุนอาสาสมคัรประจาํหมูบาน (อสม.) ตามโครงการพฒันางานสาธารณสขุ
มูลฐานในเขตชุมชน/หมูบาน จาํนวน 100,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาสนบัสนุน
การพฒันาสาธารณสขุมูลฐานของ อสม. ในชุมชน/หมูบาน ๆ ละ 10,00 บาท 
จาํนวน 10 หมูบาน เป็นเงนิ 100,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน จาํนวน 100,000 บาท

1) อดุหนุนอาํเภอเมืองนครราชสมีา แยกเป็น
1.1) โครงการสนบัสนุนกจิการกาชาดจงัหวดันครราชสมีา จาํนวน 5,000.- บาท 
เพือ่จายเป็นคาสนบัสนุนกจิกรรมกาชาด จงัหวดันครราชสมีา ต ัง้จายจากเงนิรายได 
ท ัง้น้ีจะดาํเนินการไดตอเมือ่ไดรบัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการ
การกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ระดบัจงัหวดั

เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑใหสามารถใชงานไดตามปกตทิีมี่วง
เงนิเกนิกวา 5,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ จาํนวน 40,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาจางช ั่วคราวแกพนกังานจางทีป่ฏบิตัหินาทีใ่นองคการบรหิารสวน
ตาํบล ไดแก  ผชูวยเจาหนาทีธุ่รการ,พนกังานท ั่วไป หรือตาํแหนงอืน่ๆ ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 169,500 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิประจาํตาํแหนงพนกังานสวนตาํบล แยกเป็น
1) เงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงพนกังานสวนตาํบล ระดบั 8 ต ัง้ไว  67,200.- 
บาท เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนประจาํตาํแหนงใหแกพนกังานสวนตาํบลทีด่าํรง
ตาํแหนงระดบั 8 ต ัง้จายจากเงนิรายได  
2) เงนิคาตอบแทนรายเดือนของพนกังานสวนตาํบล ระดบั 8 ต ัง้ไว 67,200.- บาท 
เพือ่จายเป็นเงนิคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนกังานสวนตาํบลทีด่าํรงตาํแหนง
ระดบั 8 ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิประจาํตาํแหนง จาํนวน 134,400 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานสวนตาํบล แยกเป็น
1) เงนิคาครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้ไว  40,600.- บาท เพือ่จาย
เป็นเงนิคาครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ตาํแหนง เจาหนาทีบ่รหิารงาน
ท ั่วไป  ต ัง้จายจากเงนิรายได 
2) เงนิปรบัเพิม่สาํหรบัคณุวุฒทิี ่ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบล
รบัรอง ต ัง้ไว 7,000.- บาท  เพือ่จายเป็นเงนิทีป่รบัเพิม่สาํหรบัคณุวุฒทิี ่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลรบัรองวาคณุวุฒนิัน้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะ
ตาํแหนงทีไ่ดรบั ไดแก ตาํแหนง เจาหนาทีบ่รหิารงานท ั่วไป  ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 47,600 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนพนกังานองคการบรหิารสวนตาํบล พรอมเงนิปรบัปรงุ
ตาํแหนง ไดแก ตาํแหนง ผูอาํนวยการกองชาง, เจาหนาทีบ่รหิารงานท ั่วไป หรือ
ตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 549,300 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสรมิอาชีพผูสูงอายุและผูพกิาร เชน คา
วทิยากร,คาอาหารและเครือ่งดืม่,คาป ายโครงการ,คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอืน่ 
ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการสงเสรมิอาชีพผูสงูอายุและผพูกิาร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสรมิกจิกรรมผูสูงอายุ/ผพูกิาร เชน คาอาหาร
และเครือ่งดืม่ คาวทิยากร คาพาหนะ คาทีพ่กั คาวสัดอุปุกรณ คาป ายโครงการ และ
คาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการสงเสรมิกจิกรรมผูสงูอาย/ุผพูกิาร จาํนวน 200,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูแกนนําในการป องกนัโรคระ
บาด  เชน  คาจดัทาํป ายโครงการ  คาวทิยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครือ่ง
ดืม่  คาวสัดุอุปกรณการอบรม  เคมีภณัฑ  คายาสาํหรบัป องกนัโรคและคาใชจายอืน่
ตามความจาํเป็น  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการอบรมใหความรูแกนนําในการป องกนัโรคระบาด จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมสมัมนา ใหความรูป องกนัและควบคมุโรค
ตดิตอและไมตดิตอ สงเสรมิใหมีสวนรวมในการเฝ าระวงัและควบคมุการแพร
ระบาดของโรคตดิตอ เชน คาวทิยากร คาอาหาร คาพาหนะ คาวสัดอุปุกรณ หรือคา
ใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการอบรมฟ้ืนฟูศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน และผนํูา
ในองคกรชุมชน จาํนวน 100,000 บาท



วนัทีพ่มิพ : 1/11/2556  10:49:44 หนา : 23/36

เพือ่จายเป็นรายจายเพือ่ซอมแซมบาํรุงรกัษาเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิวง
เงนิไมเกนิ 5,000 บาท  ของกองชางตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 เชน รถยนต 
รถจกัรยานยนต เครือ่งถายเอกสาร เครือ่งคอมพวิเตอร  เครือ่งปริน๊เตอร เครือ่ง
พมิพดีด  ตู โตะ  เกาอี ้ กลองถายรูป เครือ่งปรบัอากาศ พดัลม ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 70,000 บาท

คารงัวดัทีด่นิ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง 
ๆ ฯลฯ เป็นตน ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชในการถายแบบกอสราง  เอกสารทีใ่ชในการสอบราคา ประกวด
ราคา ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการถายแบบและเอกสาร จาํนวน 8,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปปฏบิตัริาชการในราชอาณาจกัร และนอกราช
อาณาจกัร เชน   คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั คาบรกิารจอดรถ  ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบนิ ฯลฯ ของ
พนกังานสวนตาํบล  ลูกจาง  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาจางหมาบรกิาร, คาในการจางทาํของ คาสบูน้ํา  คาจางแรงงานใน
การสรางบานใหประชาชนผูดอยโอกาส  ผูยากไร และผยูากจน คาตดิต ัง้โทรศพัท  
คาทาํประกนัภยัรถยนต,คาธรรมเนียมตางๆ, คาตดิต ัง้ INTER NET คาจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวทิยุ หรือสิง่พมิพตางๆฯลฯ ของพนกังานสวน
ตาํบล  ลูกจาง ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสวสัดกิารคาชวยการศกึษาบุตรพนกังานสวนตาํบล  ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

เงนิชวยเหลอืบตุร จาํนวน 8,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสวสัดกิารชวยเหลือคารกัษาพยาบาลของพนกังานสวนตาํบล  ต ัง้
จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสวสัดกิารคาเชาบานใหแกพนกังานสวนตาํบลตามกฎหมายกาํหนด  
ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 48,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ แยกเป็น
1) เงนิประโยชนตอบแทนอืน่สาํหรบัพนกังานสวนทองถิน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิ
รางวลัประจาํปี) (203) ต ัง้ไว 170,500.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิผลประโยชนตอบ
แทนอืน่แกพนกังานสวนตาํบลและลูกจางเป็นกรณีพเิศษ  ไดแก  ผอูาํนวยการกอง
ชาง, เจาหนาทีบ่รหิารงานท ั่วไป,  ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ ,พนกังานท ั่วไป  หรือ
ตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได
2) คาตอบแทนคณะกรรมการประเมนิผลงาน ต ัง้ไว 5,000.- บาท  เพือ่จายใหแก
คณะกรรมการประเมนิผลงาน ฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 175,500 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง แยกเป็น
1) เงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานจาง ต ัง้ไว  58,000.- บาท เพือ่จาย
เป็นเงนิคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนกังานจาง  ต ัง้จายจากเงนิรายได   
2) เงนิคาตอบแทนพเิศษของพนกังานจาง ต ัง้ไว 5,000.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิคา
ตอบแทนพเิศษใหแกพนกังานจางตามภารกจิทีมี่ผลการประเมนิการปฏบิตังิานดี
เดน  ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 63,000 บาท
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เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานสวนตาํบล แยกเป็น
1) เงนิคาครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้ไว  61,000.- บาท เพือ่จาย
เป็นเงนิคาครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ตาํแหนง นายชางไฟฟ า, นาย
ชางโยธา หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได 
2) เงนิปรบัเพิม่สาํหรบัคณุวุฒทิี ่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบล
รบัรอง ต ัง้ไว 10,000.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิทีป่รบัเพิม่สาํหรบัคณุวุฒทิี ่ก.พ.หรือ
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลรบัรองวาคณุวุฒนิัน้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะ
ตาํแหนงทีไ่ดรบั  ไดแก นายชางไฟฟ า,นายชางโยธา หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 71,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนพนกังานองคการบรหิารสวนตาํบล พรอมเงนิปรบัปรงุ
ตาํแหนง ไดแก ตาํแหนง  นกับรหิารงานชาง, นายชางไฟฟ า, นายชางโยธา 2  
ตาํแหนง หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 748,900 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑเพือ่ใหสามารถใชงานได
ตามปกตทิีมี่วงเงนิเกนิกวา 5,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาโทรภาพ โทรสาร คาใชจายเกีย่วกบัการใชระบบอนิเตอรเน็ต  และ
คาใชจายเพือ่ใหไดใชบรกิาร ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือดวงตราไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณตั ิฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

คาบรกิารไปรษณีย จาํนวน 1,000 บาท

เพือ่จายเป็นคา AIR CARD อนิเตอรเน็ตไรสายพรอมซมิการด แผนหรือจาน
บนัทกึขอมูล เมนบอรด เมาส หมกึ CD-ROM โปรแกรมคอมพวิเตอร ฯลฯ  ต ัง้
จายจากเงนิรายได

วสัดุคอมพวิเตอร จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกนัและส ีฟิลม ฟิลมสไลด แถบบนัทกึเสยีง
และภาพ ภาพถายดาวเทยีม ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุโฆษณาและเผยแพร จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัดีเซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัเครือ่ง น้ํามนัจารบี ฯลฯ ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาแบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน หมอน้ํารถยนต ตลบัลูกปืน  เพลา หวั
เทยีน น้ํากล ั่น ไขควง น้ํามนัเบรก กระจกมองขาง กระจกไฟรถยนต ฯลฯ ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาแปรง ไมกวาด ถวย ชาม ชอนสอม ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุงานบานงานครวั จาํนวน 2,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากระดาษ  หมกึ ยางลบ  ดนิสอ  ปากกา  ไมบรรทดั  แผนป ายจราจร  
ป ายประชาสมัพนัธ  หมกึผงเตมิเครือ่งถายเอกสาร เครือ่งคาํนวณเลข  กรรไกร  
ตรายาง  แฟ ม  ซอง สิง่พมิพทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพมิพ ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิราย
ได

วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 70,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาไฟฟ าสาธารณะหมูบานตาํบล  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาไฟฟ า จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาฟิวส  เข็มขดัรดัสายไฟ ปล ัก๊ไฟฟ า ชุดโคมไฟ ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

วสัดุไฟฟ าและวทิยุ จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง 
ๆ ฯลฯ เป็นตน ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา จาํนวน 25,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปปฏบิตัริาชการในราชอาณาจกัร  และนอกราช
อาณาจกัร  เชน   คาเบ้ียเล้ียงเดนิทาง  คาพาหนะ  คาเชาทีพ่กั  คาบรกิารจอดรถ  
ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพเิศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบนิ ฯลฯ  
ของพนกังานสวนตาํบล/ลูกจาง  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 15,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิารตางๆและคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทาํการ
อยางใดอยางหน่ึง กรณีที ่องคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา ไมสามารถ
ดาํเนินการได เชน คาจางเครือ่งจกัรกล  ยานพาหนะ  การตดิต ัง้ไฟฟ า คาทาํ
ประกนัภยัรถยนต คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ ของพนกังานสวนตาํบล ลูกจาง และ
อืน่ๆทีเ่ขาประเภทรายจายน้ี ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสวสัดกิารชวยเหลือคารกัษาพยาบาลของพนกังานสวนตาํบล  ต ัง้
จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสวสัดกิารคาชวยการศกึษาบุตรพนกังานสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสวสัดกิารคาเชาบานใหแกพนกังานสวนตาํบลตามกฎหมาย  ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 70,800 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานสวนตาํบลและลูกจางทีป่ฏบิตักิารทาํงานนอกเวลา
ราชการตามนโยบายของทางราชการ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิผลประโยชนตอบแทนอืน่แกพนกังานสวนตาํบลและลกูจางเป็น
กรณีพเิศษ ไดแก นกับรหิารงานชาง, นายชางไฟฟ า,นายชางโยธา, ผูชวยชาง
ไฟฟ า    หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 197,900 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง แยกเป็น  
1) เงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานจาง  ต ัง้ไว  29,700.- บาท เพือ่จาย
เป็นเงนิคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนกังานจาง  ต ัง้จายจากเงนิรายได   
2) เงนิคาตอบแทนพเิศษของพนกังานจาง  ต ัง้ไว 5,000.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิคา
ตอบแทนพเิศษใหแกพนกังานจางตามภารกจิทีมี่ผลการประเมนิการปฏบิตังิานดี
เดน  ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 34,700 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางช ั่วคราวแกพนกังานจางทีป่ฏบิตัหินาทีใ่นองคการบรหิารสวน
ตาํบล ไดแก ผูชวยชางไฟฟ า  และตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 83,200 บาท
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เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง แยกเป็น 
1) เงนิเพิม่คาครองชีพชั่วคราวของพนกังานจาง ต ัง้ไว 457,000.- บาท เพือ่จาย
เป็นคาการครองชีพชั่วคราวใหแกพนกังานจาง ไดแก ตาํแหนง พนกังานขบัรถ
ยนต, คนงานประจาํรถขยะหรือตาํแหนงอืน่ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได
2) เงนิคาตอบแทนพเิศษของพนกังานจาง ต ัง้ไว 6,000.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิคา
ตอบแทนพเิศษใหแกพนกังานจางตามภารกจิ ทีม่ีผลการประเมนิดานการปฏบิตัิ
งานดีเดน ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 463,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางช ั่วคราวของพนกังานจาง ทีป่ฏบิตัหินาทีใ่นองคการบรหิารสวน
ตาํบล ไดแก ตาํแหนง พนกังานขบัรถยนต, คนงานประจาํรถขยะ หรือตาํแหนง
อืน่ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 952,500 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑใหสามารถใชงานไดตามปกตทิีมี่วง
เงนิเกนิกวา 5,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัดีเซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัเครือ่ง น้ํามนักาด น้ํามนัจารบี ฯลฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาแบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน หมอน้ํารถยนต ตลบัลูกปืน เพลา หวั
เทยีน น้ํากล ั่น ไขควง น้ํามนัเบรก นอตและสกรู ฟิลมกรองแสง กระจกมองขาง 
กระจกไฟรถยนต หมอน้ํา แมแรง ล็อคเกียร-คลตัว-พวงมาลยั ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายเพือ่ซอมแซมบาํรุงรกัษาเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิวง
เงนิไมเกนิ 5,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิอดุหนุนสวนราชการ แยกเป็น
1)  อดุหนุนการไฟฟ าสวนภูมภิาค สาขาหวัทะเล ต ัง้ไวรวม 1,500,000.- บาท 
เพือ่จายเป็นคาตดิต ัง้มเิตอรไฟฟ า ขยายเขตแรงตํ่า และตดิต ัง้โคมไฟฟ าสาธารณะ
ท ัง้ตาํบลหนองบวัศาลา  โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี 
-  ขยายเขตไฟฟ าแรงตํ่าและตดิต ัง้โคมไฟฟ าสาธารณะท ัง้ตาํบลหนองบวัศาลา  
จาํนวน 1,500,000.- บาท โดยจายเป็นคาตดิต ัง้เสาไฟฟ า เดนิสายไฟฟ า ตดิต ัง้
มเิตอรไฟฟ า และคาดาํเนินการเดนิสายดบัและตดิต ัง้โคมไฟฟ าพรอมอปุกรณ ตดิ
ต ัง้สวทิช ปิด – เปิดไฟอตัโนมตัแิละตดิต ัง้โคมไฟสาธารณะชนิดหลอดฟลูออเรส
เซนต ขนาด 2 x 36 วตัต ท ัง้ตาํบลหนองบวัศาลา ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 1,500,000 บาท
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เพือ่จายเป็นเงนิเดือนแกพนกังานสวนตาํบล พรอมเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน ไดแก 
ตาํแหนง นกัพฒันาชุมชน,เจาหนาทีพ่ฒันาชุมชน หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 290,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑใหสามารถใชงานไดตามปกตทิีมี่วง
เงนิเกนิกวา 5,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุเครือ่งแตงกายชุดปฏบิตังิาน พนกังานเก็บขยะ,พนกังานรถกชีูพ 
หรือรายจายอืน่ทีอ่ยูในประเภทน้ี ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุเครือ่งแตงกาย จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาน้ํามนัดีเซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัเครือ่ง น้ํามนักาด น้ํามนัจารบี ฯลฯ  
ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอลืน่ จาํนวน 750,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาแบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน หมอน้ํารถยนต ตลบัลูกปืน เพลา หวั
เทยีน น้ํากล ั่น ไขควง น้ํามนัเบรก นอตและสกรู ฟิลมกรองแสง กระจกมองขาง 
กระจกไฟรถยนต หมอน้ํา แมแรง ล็อคเกียร-คลตัว-พวงมาลยั ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

วสัดุยานพาหนะและขนสง จาํนวน 220,000 บาท

เพือ่จายเป็นรายจายเพือ่ซอมแซมบาํรุงรกัษาเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิวง
เงนิไมเกนิ 5,000 บาท  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง 
ๆ ฯลฯ เป็นตน ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร เชน  
คาเบี้ยเล้ียงเดนิทาง, คายานพาหนะ, คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ของพนกังานสวนตาํบล 
ลูกจาง ทีไ่ดรบัอนุญาตใหเดนิทางไปราชการ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 5,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิาร,คาเย็บหนงัสือหรือเขาปกหนงัสอื,คาเชาทรพัยสนิ, 
คาโฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจางเหมาบรกิาร, คาใชจายในการ
ดาํเนินคดี, คาเบ้ียประกนั, คาตดิต ัง้โทรศพัท, คาจางเหมาจดัทาํของ, คาจาง
เหมาบรกิารใหผูรบัจางทาํการอยางใดอยางหน่ึง ซึง่มใิชเป็นการประกอบ ดดัแปลง 
ตอเตมิครุภณัฑหรือสิง่กอสรางอยางใด และอยูในความรบัผดิชอบของผูจางเป็นตน 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิผลประโยชนตอบแทนอืน่แกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง
เป็นกรณีพเิศษ เงนิรางวลัประจาํปี)ไดแก ตาํแหนง พนกังานขบัรถยนต,คนงาน
ประจาํรถขยะ หรือตาํแหนงอืน่ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 290,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการจดัต ัง้ชุดเฉพาะกจิระดบัตาํบลในการต ัง้ดาน
ตรวจตราเฝ าระวงัยาเสพตดิในพ้ืนที ่เชน คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ คาวสัดุ
อปุกรณ คาน้ํามนัเช้ือเพลงิ หรือคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิราย
ได

คาใชจายโครงการจดัต ัง้ชุดเฉพาะกจิระดบัตาํบลในการต ัง้ดานตรวจตราเฝ าระวงัยา
เสพตดิในพ้ืนที่ จาํนวน 25,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการแกจน คนโคราช โดยการชวยเหลือครวัเรือนที่
ตกเกณฑ จปฐ. ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการแกจน คนโคราช จาํนวน 12,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง 
ๆ ฯลฯ เป็นตน ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา จาํนวน 15,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร เชน คา
เบี้ยเล้ียงเดนิทาง,คายานพาหนะ, คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ของพนกังานสวนตาํบลและ
พนกังานจาง ทีไ่ดรบัอนุญาตใหเดนิทางไปราชการ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 5,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิาร,คาเย็บหนงัสือหรือเขาปกหนงัสอื,คาเชาทรพัยสนิ, 
คาโฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจางเหมาบรกิาร, คาใชจายในการ
ดาํเนินคดี, คาเบ้ียประกนั, คาตดิต ัง้โทรศพัท, คาจางเหมาจดัทาํของ, คาจาง
เหมาบรกิารใหผูรบัจางทาํการอยางใดอยางหน่ึง ซึง่มใิชเป็นการประกอบ ดดัแปลง 
ตอเตมิครุภณัฑหรือสิง่กอสรางอยางใด และอยูในความรบัผดิชอบของผูจางเป็นตน 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาลของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาชวยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิราย
ได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเชาบานใหแกพนกังานสวนตาํบล  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิผลประโยชนตอบแทนอืน่แกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง
เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี)ไดแก ตาํแหนง นกัพฒันาชุมชน,เจาหนาที่
พฒันาชุมชน  หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 85,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานสวนตาํบล แยกเป็น 
1) เงนิคาการครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้ไวรวม 100,000.- บาท 
เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล  ไดแก นกัพฒันา
ชุมชน, เจาหนาทีพ่ฒันาชุมชน  หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได  
2) เงนิปรบัเพิม่สาํหรบัวุฒทิี ่ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบล
รบัรอง ต ัง้ไว 15,000.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิทีป่รบัเพิม่สาํหรบัวุฒทิี ่ก.พ. หรือ 
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลรบัรองวาคณุสมบตันิ ัน้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะ
สาํหรบัตาํแหนงทีไ่ดรบัแตงต ัง้ของพนกังานสวนตาํบล ไดแก ตาํแหนง นกัพฒันา
ชุมชน, เจาหนาทีพ่ฒันาชุมชน  หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 115,000 บาท
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เพือ่จายเป็นเงนิอดุหนุนใหแกสวนราชการ แยกเป็น
1) อดุหนุนอาํเภอเมืองนครราชสมีา ต ัง้ไว 30,000.- บาท  แยกเป็น
- โครงการป องกนัการแพรระบาดของยาเสพตดิโดยการเสรมิสรางการมีสวนรวม
ของชุมชน/ประชาสงัคม จาํนวน 15,000.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิสนบัสนุน
โครงการป องกนัการแพรระบาดของยาเสพตดิโดยการเสรมิสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชน/ประชาสงัคม ต ัง้จายจากเงนิรายได ท ัง้น้ีจะดาํเนินการไดตอเมือ่ไดรบัความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ระดบัจงัหวดั 
- โครงการปรบัเปลีย่นทศันคตติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง จาํนวน 15,000.- 
บาท เพือ่จายเป็นเงนิสนบัสนุนโครงปรบัเปลีย่นทศันคตติามปรชัญาเศรษฐกจิพอ
เพียง ต ัง้จายจากเงนิรายได ท ัง้น้ีจะดาํเนินการไดตอเมือ่ไดรบัความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
ระดบัจงัหวดั 2) อดุหนุนสถานี2) อดุหนุนตาํรวจภูธรจงัหวดันครราชสมีา ต ัง้ไว 
55,000.- บาท แยกเป็น

เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 85,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการสรางภูมคิมุกนั ป องกนัยาเสพตดิใหกบัเยาวชนท ั่วไป
ของโครงการเสรมิสรางและพฒันาทกัษะคณุภาพชีวติ ชวนนองทาํด)ีหรือ โครงการ
อืน่ เชน คาป ายโครงการ คาอาหารและเครือ่งดืม่ คาวทิยากร คาวสัดอุปุกรณ คาที่
พกั คาพาหนะ หรือคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการสรางภูมคิมุกนัป องกนัยาเสพตดิใหกบัเยาวชนท ัว่ไป จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายของโครงการอบรมครอบครวัอบอุน (สขีาว)เชน คาป าย
โครงการ คาวทิยากร คาอาหารและเครือ่งดืม่ คาวสัดุอปุกรณ คาทีพ่กั คาพาหนะ 
หรือคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการฝึกอบรมครอบครวัอบอุน (สขีาว) จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดัประชุมประชาคมหมูบานเพือ่ตรวจสอบผมีู
พฤตกิารณดานยาเสพตดิ เชน คาป ายโครงการ คาวสัดอุปุกรณ หรือคาใชจายอืน่ ๆ 
ตามความจาํเป็น  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการจดัประชุมประชาคมหมูบานเพือ่ตรวจสอบผมูพีฤตกิารณดานยาเสพตดิ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจดักจิกรรมรณรงคแกไขปญัหายาเสพตดิ เชน คาป าย
รณรงค คาเอกสาร คาแผนพบั หรือคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

คาใชจายในการจดักจิกรรมรณรงคแกไขปญัหายาเสพตดิ จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสรมิกจิกรรมและพฒันาบทบาทของสตรีและ
ผูนําชุมชน หรือโครงการอืน่ทีเ่ป็นการพฒันากลุมสตรีและผนํูาชุมชน เชน คาป าย
โครงการ คาวทิยากร คาอาหารและเครือ่งดืม่ คาวสัดุอปุกรณ คาทีพ่กั คาพาหนะ 
หรือคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการสงเสรมิกจิกรรมและพฒันาบทบาทของสตรีและผนํูาชุมชน จาํนวน 800,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสรมิ/สนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชน เชน คา
ป ายโครงการ คาเครือ่งดืม่ คาวสัดอุปุกรณ หรือคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้
จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการสงเสรมิ/สนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชน จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในการดาํเนินการตามโครงการฝึกอาชีพระยะส ัน้ เชน คา
สมนาคณุวทิยากร คาวสัดุในการฝึกอบรม คาจางเหมาบรกิาร คาอาหารและเครือ่ง
ดืม่ และคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการฝึกอาชีพระยะส ัน้ จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการประชุมประชาคมหมูบานเพือ่ช้ีแจงแนวทางการ
พฒันาและรวบรวมปญัหาความตองการของประชาชนประกอบการจดัทาํแผน
พฒันาสามปี เชน คาป ายโครงการ คาเครือ่งดืม่ คาวสัดอุปุกรณ หรือคาใชจายอืน่ ๆ 
ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการประชุมประชาคมหมูบานเพือ่ช้ีแจงแนวทางการพฒันาและรวบรวม
ปญัหาความตองการของประชาชนประกอบการจดัทาํแผนพฒันาสามปี จาํนวน 5,000 บาท
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เพือ่จายเป็นคาใชจายในการถวายเทียนพรรษา เชน คาป ายโครงการ เทยีนพรรษา 
คาสงัฆทาน และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการถวายเทยีนพรรษา จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการเฉลมิพระเกียรต ิเชน คาป ายโครงการคาจาง
เหมาจดัสถานที ่คาไฟประดบั คาธงชาต/ิธงตราสญัลกัษณ คาสงัฆทาน และคาใช
จายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกียรตเิฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาสริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถ

จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการเฉลมิพระเกียรตเิฉลมิพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั เชน คาใชจายในพธิีทางศาสนา  คาธงชาต/ิธงตราสญัลกัษณ 
คาจดัสถานที ่และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกียรตเิฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหูวั จาํนวน 70,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นเงนิอดุหนุนใหแกศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจงัหวดันครราชสมีา 
ในการจดัการแขงขนักีฬาแหงชาต ิคร ัง้ที ่43 (พ.ศ. 2557) และการแขงขนักฬีา
คนพกิารแหงชาต ิ(คร ัง้ที ่33) พ.ศ. 2558 ต ัง้จายจากเงนิรายได ท ัง้น้ีจะดาํเนินการ
ไดตอเมือ่ไดรบัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ระดบัจงัหวดั

เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 70,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาวสัดุอปุกรณกีฬาหมูบานละ 10,000.- บาท จาํนวน 10 หมูบาน ต ัง้
จายจากเงนิรายได

วสัดุกีฬา จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการจดัการแขงขนักีฬาฟุตซอล ภายในตาํบลหนอง
บวัศาลา เชน คาวสัดอุปุกรณในการแขงขนักีฬา คาอาหารและเครือ่งดืม่ คา
เวชภณัฑยา คาถวย/เหรียญรางวลั คากรรมการ และคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํ
เป็น  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการจดัการแขงขนักีฬาฟุตซอล จาํนวน 130,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการจดัการแขงขนักีฬาประจาํตาํบล เชน คาวสัดุ
อปุกรณในการแขงขนักีฬา คาอาหารและเครือ่งดืม่ คาเวชภณัฑยา คาถวย/เหรียญ
รางวลั คากรรมการ และคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการจดัการแขงขนักีฬาประจาํตาํบล จาํนวน 150,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

- โครงการการศกึษาเพือ่ตอตานการใชยาเสพตดิในเด็กนกัเรียน (D.A.R.E 
ประเทศไทย) จาํนวน 55,000.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิสนบัสนุนโครงการการศกึษา
เพือ่ตอตานการใชยาเสพตดิในเด็กนกัเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) เชน คา
วทิยากร คาวสัดอุปุกรณ คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ หรือคาใชจายอืน่ๆ ตามความ
จาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได ท ัง้น้ีจะดาํเนินการไดตอเมือ่ไดรบัความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
ระดบัจงัหวดั
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เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพนกังานสวนตาํบลและลูกจางทีป่ฏบิตักิารทาํงานนอกเวลา
ราชการตามนโยบายของทางราชการ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ แยกเป็น
1) เงนิประโยชนตอบแทนอืน่สาํหรบัพนกังานสวนทองถิน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิ
รางวลัประจาํปี) ต ัง้ไว 283,980.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิผลประโยชนตอบแทนอืน่
แกพนกังานสวนตาํบลและลูกจางเป็นกรณีพเิศษ ไดแก นกับรหิารงานชาง,วศิวกร
โยธา สถาปนิก,นายชางโยธา,นายชางเขียนแบบ,ชางโยธา,ชางผงัเมือง  หรือ
ตาํแหนงอืน่ ๆ  ต ัง้จายจากเงนิรายได 
2) คาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดดัแปลงอาคาร ต ัง้ไว 30,000.- 
บาท เพือ่จายใหแกพนกังานสวนตาํบลตามระเบียบราชการ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 313,980 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานสวนตาํบล แยกเป็น
1) เงนิคาครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ต ัง้ไว 101,400.- บาท  เพือ่จาย
เป็นเงนิคาครองชีพชั่วคราวของพนกังานสวนตาํบล ไดแก ตาํแหนง วศิวกรโยธา, 
สถาปนิก, นายชางโยธา, นายชางเขียนแบบ, ชางผงัเมือง  หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้
จายจากเงนิรายได 
2) เงนิปรบัเพิม่สาํหรบัคณุวุฒทิี ่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบล
รบัรอง ต ัง้ไว 20,000.- บาท เพือ่จายเงนิทีป่รบัเพิม่สาํหรบัคณุวุฒทิี ่ ก.พ.หรือ
คณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลรบัรองวาคณุวุฒนิัน้เป็นคณุสมบตัเิฉพาะ
ตาํแหนงทีไ่ดรบั ไดแก  นกับรหิารงานชาง,วศิวกรโยธา   สถาปนิก, นายชางโยธา,
นายชางเขียนแบบ,ชางผงัเมือง  หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 121,400 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเดือนพนกังานองคการบรหิารสวนตาํบล  พรอมเงนิปรบัปรุง
ตาํแหนง ไดแก ตาํแหนง นกับรหิารงานชาง,วศิวกรโยธา,สถาปนิก,นายชางโยธา,
นายชางเขียนแบบ,ชางผงัเมือง หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,135,920 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายโครงการสปัดาหสงเสรมิพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวสิาขบูชา 
ประจาํปี 2557 เชน คาป ายโครงการ คาธงธรรมจกัร ธงชาต ิและคาใชจายอืน่ๆ 
ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการสปัดาหสงเสรมิพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวสิาขบูชา ประจาํปี 2557 จาํนวน 10,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายในพธิีทางศาสนาและกจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัศาสนา ในเขต
ตาํบลหนองบวัศาลา  เชน ถวายภตัตาหารเพล ถวายสงัฆทาน ปจัจยั-เครือ่ง
ไทยธรรม และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในพธิีทางศาสนา จาํนวน 25,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการจดังานประเพณีสงกรานต เชน คาป ายโครงการ 
เงนิรางวลัการประกวด คาเครือ่งไฟ คามหรสพ คาจางเหมาการแสดง คาของที่
ระลกึ คาตกแตงสถานที ่และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการสบืสานประเพณีสงกรานต จาํนวน 100,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการประเพณีวนัลอยกระทง เชน คาป ายโครงการ คา
เงนิรางวลั คาของรางวลั คาของทีร่ะลกึสาํหรบักรรมการตดัสนิ คาอาหารและเครือ่ง
ดืม่ คามหรสพ คาจดัสถานที ่และคาใชจายอืน่ๆ ตามความจาํเป็น  ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

คาใชจายโครงการสบืสานประเพณีลอยกระทง จาํนวน 150,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนตาํบลหนองบวัศาลา 
เชน คาป ายโครงการ คาวสัดุอุปกรณ คาวทิยากร หรือคาใชจายอืน่ตามความจาํเป็น 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชนตาํบลหนองบวัศาลา จาํนวน 30,000 บาท
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- เครือ่งยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 6 สบู 4 จงัหวะ
- มีกาํลงัแรงมาสงูสดุไมนอยกวา 210 แรงมา

เพือ่จายเป็นคาจดัซ้ือรถดูดสิง่โสโครกและลางทาํความสะอาดทอระบายน้ํา จาํนวน 
1 คนั  รายละเอียดดงัน้ี  คอื 
- เป็นรถยนตชนิด 6 ลอ  

- ชุดถงับรรจุแบงเป็นถงับรรจุสิง่โสโครกมีความจุไมนอยกวา  5 ลบ.ม.
- ถงับรรจุสาํหรบัฉีดลางทาํความสะอาดทอระบายน้ําไมนอยกวา 2 ลบ.ม.
- ฝาปิดทาย  ปิด – เปิด ดวยระบบไฮดรอลคิซึง่กระบอกไฮดรอลคิจะตองมีคณุภาพ
สงู  โดยใหมีคณุภาพตามมาตรฐาน  มอก. 975-2538
- มีระบบโคมไฟครบถวนตามกรมการขนสงทางบกกาํหนดและตามความจาํเป็นใน
การปฎบิตังิาน

รถดูดสิง่โสโครกและลางทาํความสะอาดทอระบายน้ํา จาํนวน 12,500,000 บาท

ครุภณัฑกอสราง

เพือ่จายเป็นคาอปุกรณงานสาํรวจ,กลองวดัมุม,คาซ้ือเสาปูนพรอมตดิต ัง้,คาซ้ือสี
สเปรย และอืน่ๆ ทีเ่ขารายจายประเภทน้ี ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุอืน่ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาอปุกรณงานสาํรวจพนส ีเครือ่งมือดงึสายโทรศพัท คาซ้ือวสัดกุอ
สรางเพือ่นําไปสรางบานใหประชาชนผูดอยโอกาส ผูยากไร และผยูากจน  สงักะส ี 
กระเบื้อง  ตะปู คอน เสาเข็มไม ทอ  คอนกรีตเสรมิเหล็ก ทอน้ําอปุกรณประปาทอ
ประปา ทอพีวีซี มเิตอรน้ํา หวัวาลวเปิด-ปิดและอืน่ๆทีเ่ขาขายรายจายประเภทน้ี 
ฯลฯ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

วสัดุกอสราง จาํนวน 80,000 บาท

เพือ่จายใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง 
ๆ ฯลฯ เป็นตน ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่เป็นคาใชจายในการเดนิทางไปปฏบิตัริาชการในราชอาณาจกัร  และนอกราช
อาณาจกัร  เชน   คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คาพาหนะ คาเชาทีพ่กั  คาบรกิารจอดรถ  ณ  
ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพเิศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบนิ ฯลฯ  ของ
พนกังานสวนตาํบล  ลูกจาง  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิารตางๆ และคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทาํการ
อยางใดอยางหน่ึง กรณีที ่องคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา  ไมสามารถ
ดาํเนินการได   เชน  คาจางเครือ่งจกัรกล  ยานพาหนะ  การตดิต ัง้ไฟฟ า  คาจาง
เหมาบรกิารในการจางทาํของ คาสบูน้ํา คาจางแรงงานในการสรางบานให
ประชาชนผูดอยโอกาส ผยูากไร และผยูากจน คาตดิต ัง้โทรศพัท คาทาํประกนัภยัรถ
ยนต และคาธรรมเนียม ฯลฯ ของพนกังานสวนตาํบล ลูกจาง และอืน่ๆทีเ่ขาประเภท
รายจายน้ี ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสวสัดกิารชวยเหลือคารกัษาพยาบาลของพนกังานสวนตาํบล  ผูมี
สทิธเิบกิไดตามระเบียบฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือคารกัษาพยาบาล จาํนวน 40,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสวสัดกิารคาชวยการศกึษาบุตรพนกังานสวนตาํบล  ผมูีสทิธเิบกิได
ตามระเบียบฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 20,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสวสัดกิารคาเชาบานใหแกพนกังานสวนตาํบล ผมูีสทิธเิบกิคาเชา
บานไดตามระเบียบฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาเชาบาน จาํนวน 99,600 บาท
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เพือ่จายเป็นคากอสรางทางเทาคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดผวิจราจรกวางเฉลีย่ 1.28 
เมตร  หนา 0.10 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 40.00 เมตร  หรือมีพ้ืนทีไ่มนอยกวา 
51.20 ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.กาํหนด)ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการกอสรางทางเทาคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูที ่10 บานหนองตะลุมป ุกใหม จาํนวน 21,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดผวิจราจรกวาง 4.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 28.00 เมตร  หรือมีพื้นทีไ่มนอยกวา 
112.00 ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.กาํหนด)ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูที ่9 บานหนองปลงิใหม จาํนวน 64,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดผวิจราจรกวาง 2.50 เมตร  
หนา  0.15 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 60.00 เมตร  หรือมีพื้นทีไ่มนอยกวา 
150.00 ตารางเมตร (ตามแบบที ่อบต.กาํหนด)ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูที ่8 บานใหมหนองตาคง จาํนวน 88,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดผวิจราจรกวาง 3.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 46.00 เมตร  หรือมีพ้ืนทีไ่มนอยกวา 
161.00 ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.กาํหนด)ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูที ่8 บานหนองตาคง (เสนที ่3) จาํนวน 93,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดผวิจราจรกวาง 3.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 35.00 เมตร  หรือมีพ้ืนทีไ่มนอยกวา 
105.00 ตารางเมตร ตามแบบที ่อบต.กาํหนด)ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูที ่8 บานหนองตาคง (เสนที ่2) จาํนวน 62,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดผวิจราจรกวาง 3.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 116.00 เมตร  หรือมีพื้นทีไ่มนอยกวา 
348.00 ตารางเมตร พรอมป ายโครงการ  จาํนวน 1 ป าย (ตามแบบที ่อบต.
กาํหนด)ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูที ่7 บานใหมหนองแหน จาํนวน 200,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดผวิจราจรกวาง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 224.00 เมตร หรือมีพ้ืนทีไ่มนอยกวา 
896.00 ตารางเมตร พรอมป ายโครงการจาํนวน 1 ป าย ตามแบบที ่อบต.กาํหนด)
ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูที ่5 บานอางหนองแหน จาํนวน 514,000 บาท

คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค

เพือ่จายเป็นปรบัปรุงศาลาประชาคมหมูบาน ทาสี  เปลีย่นประตู เปลีย่นสุขภณัฑ เท
พ้ืนและอืน่ๆ พรอมป ายโครงการ  จาํนวน 1 ป าย (ตามแบบทีอ่บต.กาํหนด)ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

โครงการปรบัปรุงศาลาประชาคมหมูบาน หมูที ่1 บานหนองตะคลอง จาํนวน 400,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางอาคารศูนยพฒันาเด็กเล็ก ขนาด กวาง  10.00 เมตร  ยาว  
20.00 เมตร ฯลฯ พรอมป ายโครงการ จาํนวน 1 ป าย (ตามแบบที ่อบต.กาํหนด) 
ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการกอสรางศูนยพฒันาเด็กเล็กตาํบลหนองบวัศาลา หมูที ่4 บานหนองบวัศาลา จาํนวน 1,000,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางโรงจอดรถโครงสรางเหล็ก จาํนวนไมนอยกวา  12 คนั  
ขนาดกวาง 7.00 เมตร x ยาว  33.00 เมตร พรอมป ายโครงการ  จาํนวน 1 ป าย 
(ตามแบบทีอ่บต.กาํหนด)ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการกอสรางโรงจอดรถองคการบรหิารสวนตาํบลหนองบวัศาลา จาํนวน 220,000 บาท

อาคารตาง ๆ

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑใหสามารถใชงานไดตามปกตทิีมี่วง
เงนิเกนิกวา 5,000 บาท ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ จาํนวน 40,000 บาท

- ชุดถงัและระบบดูดสิง่โสโครกและลางทาํความสะอาดทอระบายน้ํา  เป็นผลติภณัฑ
ทีม่ีคณุภาพสงูผลติและประกอบจากโรงงานทีไ่ดรบัการรบัรองมาตรฐาน  มอก. 
9001 จากหนวยงานราชการหรือหนวยงานรฐัวสิาหกจิ  ในขอบขายการออกแบบ
และพฒันา  การผลติ การบาํรุงรกัษาและซอมแซม  และอุปกรณทุกชนิดเป็นของ
ใหมไมเคยใชงานมากอน  
ต ัง้จากเงนิรายได จาํนวน 7,263,920.- บาท และต ัง้จายจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป 
5,236,080.- บาท
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เพือ่จายเป็นเงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง แยกเป็น
1) เงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนกังานจาง ต ัง้ไว 71,000.- บาท เพือ่จาย
เป็นคาการครองชีพชั่วคราวใหแกพนกังานจาง ไดแก ตาํแหนง ผชูวยนกัวชิาการ
เกษตร หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิรายได 
2) เงนิคาตอบแทนพเิศษของพนกังานจาง ต ัง้ไว 5,000.- บาท  เพือ่จายเป็นเงนิคา
ตอบแทนพเิศษใหแกพนกังานจางตามภารกจิ ทีม่ีผลการประเมนิดานการปฏบิตัิ
งานดีเดน ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง จาํนวน 76,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาจางช ั่วคราวของพนกังานจาง ทีป่ฏบิตัหินาทีใ่นองคการบรหิารสวน
ตาํบล ไดแก ตาํแหนง ผูชวยนกัวชิาการเกษตร  หรือตาํแหนงอืน่ ๆ ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

คาตอบแทนพนกังานจาง จาํนวน 110,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิอดุหนุนสวนราชการ แยกเป็น
1) อดุหนุนสาํนกังานโยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวดันครราชสมีา ต ัง้ไวรวม 
60,000.- บาท เพือ่จายเป็นคาสนบัสนุนตามโครงการประเมนิผลและปรบัปรุงผงั
เมืองรวมนครราชสมีา ต ัง้จายจากเงนิรายได ท ัง้น้ีจะดาํเนินการไดตอเมือ่ไดรบั
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการกระจายอาํนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ระดบัจงัหวดั

เงนิอดุหนุนสวนราชการ จาํนวน 60,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาออกแบบ คาควบคมุงาน ทีจ่ายใหแกเอกชน นิตบิุคคลหรือบุคคลภาย
นอก เพือ่ใหไดมาซึง่สิง่กอสราง ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาออกแบบ คาควบคมุงาน ทีจ่ายใหแกเอกชน นิตบุิคคลหรือบุคคลภายนอก เพือ่ใหได
มาซึง่สิง่กอสราง จาํนวน 30,000 บาท

คาออกแบบ คาควบคมุงานทีจ่ายใหแกเอกชน นิตบิุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ่ใหไดมาซึง่
สิง่กอสราง

เพือ่จายเป็นคาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง รายจายเพือ่ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกตทิีว่งเงนิเกนิกวา 5,000 บาท)เป็นคาซอมแซมทีด่นิและสิง่กอ
สราง  เชน  ถนนทกุประเภท สะพาน ซอมแซมบอบาดาล ซอมผวิจราจร ซอมทอ
ระบายน้ํา และอืน่ๆทีเ่ขาประเภทรายจายน้ี ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง จาํนวน 1,200,000 บาท

คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง

เพือ่จายเป็นคากอสรางลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกวาง 37.00 เมตร  ยาว  
42.00 เมตร หรือมีพื้นทีไ่มนอยกวา 1,554.00 ตารางเมตร  พรอมป ายโครงการ
จาํนวน 1 ป าย (ตามแบบที ่อบต.กาํหนด)ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมุที ่3 บานหนองปลงิ จาํนวน 880,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก รูปตวัยู ขนาดกวาง 0.40 
เมตร ลกึเฉลีย่ 0.40 เมตร  พรอมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ระยะทางรวมไมนอยกวา 
255.00 เมตร พรอมป ายโครงการจาํนวน 1 ป าย (ตามแบบที ่อบต.กาํหนด)ต ัง้จาย
จากเงนิรายได

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กรูปตวัยู หมูที ่3 บานหนองปลงิ จาํนวน 571,000 บาท

เพือ่จายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กรูปตวัยู ขนาดกวาง 0.40 
เมตร ลกึเฉลีย่ 0.40 เมตร พรอมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ระยะทางไมนอยกวา 25.00 
เมตร(ตามแบบที ่อบต.กาํหนด)ต ัง้จายจากเงนิรายได

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กรูปตวัยู หมูที ่10 บานหนองตะลุมป ุ
กใหม จาํนวน 56,000 บาท
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สาํรองจาย จาํนวน 576,544 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิเบี้ยยงัชีพผูป วยเอดส ต ัง้จายจากเงนิรายได

เบี้ยยงัชีพผูป วยเอดส จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมของพนกังานจางทีป่ฏบิตังิานในองคการ
บรหิารสวนตาํบล ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม จาํนวน 350,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการทองถิน่ไทย รวมใจภกัดิ์ รกัษพื้นทีส่เีขยีว เชน
คาพนัธุไม,คาปรบัปรุงสวนสาธารณะ,คาเครือ่งดืม่,คาป ายโครงการ,คาดนิเกษตร,
คาอาหาร และคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการทองถิน่ไทย รวมใจภกัดิ ์รกัษพ้ืนทีสี่เขียว จาํนวน 50,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง 
ๆ ฯลฯ เป็นตน ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการฝึกอบรมและสมัมนา จาํนวน 7,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร เชน คา
เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คายานพาหนะ คาเชาทีพ่กั ฯลฯ ของพนกังานจางทีไ่ดรบัอนุญาต
ใหเดนิทางไปราชการ  ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 5,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสรมิและสนบัสนุนกลุมอาชีพเกษตรกร เชน 
คาวทิยากร คาอาหารเครือ่งดืม่ และคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิ
รายได

คาใชจายโครงการสงเสรมิและสนบัสนุนกลุมอาชีพเกษตร จาํนวน 50,000 บาท

เพือ่จายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสรมิการทาํเกษตรอนิทรียตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง เชน คาวสัดุอปุกรณ คาอาหารและเครือ่งดืม่ คาวทิยากร คาศกึษาดูงาน คา
ป ายโครงการ และคาใชจายอืน่ ๆ ตามความจาํเป็น ต ัง้จายจากเงนิรายได

คาใชจายโครงการสงเสรมิการทาํเกษตรอนิทรียตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง จาํนวน 100,000 บาท

รายจายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบรกิาร,คาเย็บหนงัสือหรือเขาปกหนงัสอื,คาเชาทรพัยสนิ,
คาโฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาจางเหมาบรกิาร,คาใชจายในการ
ดาํเนินคดี,คาเบ้ียประกนั,คาตดิต ัง้โทรศพัท,คาจางเหมาจดัทาํของ,คาจาง
เหมาบรกิารใหผูรบัจางทาํการอยางใดอยางหน่ึง ซึง่มใิชเป็นการประกอบ ดดัแปลง 
ตอเตมิครุภณัฑหรือสิง่กอสรางอยางใด และอยูในความรบัผดิชอบของผูจางเป็นตน 
ฯลฯ ต ัง้จายจากเงนิรายได

รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บรกิาร จาํนวน 3,000 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิผลประโยชนตอบแทนอืน่แกพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจาง
เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี)ตาํแหนง ผชูวยนกัวชิาการเกษตร ต ัง้จายจาก
เงนิรายได

คาตอบแทนผูปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน 28,000 บาท
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เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) จาํนวน 541,956 บาท

เพือ่จายเป็นเงนิชวยคาทาํศพกรณีพนกังานสวนตาํบล หรือพนกังานจางเสยีชีวติ
ระหวางปฏบิตัริาชการ ต ัง้จายจากเงนิรายได

เงนิชวยพเิศษ จาํนวน 30,000 บาท

เพือ่จาเป็นรายจายตามขอผูกพนั แยกเป็น
1) เงนิสาํหรบัทนุการศกึษาสาํหรบัเด็กนกัเรียน นกัศกึษา และผูดอยโอกาส ต ัง้ไว 
40,000.- บาท เพือ่จายเป็นเงนิทนุการศกึษาสาํหรบัเด็กนกัเรียน นกัศกึษา และผู
ดอยโอกาส ซึง่เป็นการศกึษาในหลกัสตูรทีส่งูกวาการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน (ซึง่รฐัจดัให
โดยไมเก็บคาใชจาย) หรือเทยีบเทา แตตองไมสงูกวาระดบัปรญิญาตรี ต ัง้จายจาก
เงนิรายได 
2) เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทองทีห่รือพ้ืนที ่ต ัง้ไว 600,000.- 
บาท เพือ่จายเป็นเงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทองทีห่รือพ้ืนที ่ต ัง้
จายจากเงนิรายได

รายจายตามขอผกูพนั จาํนวน 640,000 บาท




















































