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ประกอบงบประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

บัดนี้ถงึ เวลาทีค
่ ณะผูบริหารขององคการบริการสวนตําบลหนองบัวศาลา จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปี ตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลาอีกครัง้ หนึ่ง ฉะนัน
้ ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริการสวนตําบลหนองบัวศาลาจึงขอชี้แจงใหทา น
ประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังตอไปนี้
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 องคกรปกครองสวนทองถิน
่ มีสถานะการเงิน ดังนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
้ 88,091,280.99 บาท
1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้ สิน
1.1.2 เงินสะสม 47,622,252.19 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 24,585,169 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 8 โครงการ รวม 3,044,503.92 บาท
1.1.5 รายการทีไ่ ดกน
ั เงินไวโดยยังไมไดกอ
 หนี้ผูกพัน จํานวน 15 โครงการ รวม 8,356,000 บาท
1.2 เงินกูคงคาง 0 บาท

(1) รายรับจริงทัง้ สิน
้ 79,729,022.63 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษี อากร
หมวดคาธรรมเนี ยม คาปรับ และใบอนุ ญาต
ิ
หมวดรายไดจากทรัพยสน
หมวดรายไดจากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
หมวดภาษี จดั สรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

10,804,287.87 บาท
1,957,226 บาท
1,015,154.13 บาท
12,924 บาท
193,598 บาท
0 บาท
53,108,633.63 บาท
12,637,199 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีร่ ฐั บาลใหโดยระบุวตั ถุประสงค 12,719,284 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 43,120,590.24บาท ประกอบดวย
งบกลาง

1,332,621.2 บาท

งบบุคลากร

13,340,295 บาท

งบดําเนินงาน

12,457,885.11 บาท

งบลงทุน

11,109,693.91 บาท

งบรายจายอืน
่
งบเงินอุดหนุน
(4) รายจายทีจ่ า ยจากเงินอุดหนุ นทีร่ ฐั บาลใหโดยระบุวตั ถุประสงค 11,855,784 บาท
่ ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 11,101,334 บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพือ

0 บาท
4,880,095.02 บาท

ประจําปี งบประมาณ 2557
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หมวดภาษี อากร

0.00

10,736,405.13

10,741,800.00

หมวดคาธรรมเนี ยม คาปรับ และใบอนุ ญาต

0.00

1,550,622.00

1,564,100.00

หมวดรายไดจากทรัพยสน
ิ

0.00

778,761.70

768,500.00

หมวดรายไดจากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย

0.00

7,668.00

8,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

0.00

138,498.00

319,300.00

หมวดภาษี จดั สรร

0.00

41,509,705.38

40,793,900.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

0.00

12,637,199.00

12,638,000.00

งบกลาง

1,526,273.42

2,144,000.00

2,168,500.00

งบบุคลากร

11,047,798.00

17,026,000.00

19,328,200.00

งบดําเนินงาน

11,971,080.93

19,309,500.00

20,719,100.00

1,094,750.00

23,667,000.00

18,821,800.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

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

งบลงทุน
งบรายจายอืน
่
งบเงินอุดหนุน

ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ 2557 ของ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

16,291,000
2,525,600

แผนงานการศึกษา

12,339,000

แผนงานสาธารณสุข

1,790,300

แผนงานสังคมสงเคราะห

250,000

แผนงานเคหะและชุมชน

8,273,300

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1,852,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง

945,000
19,969,900
429,000
2,168,500
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วันทีพ
่ ม
ิ พ : 1/11/2556 10:47:25

หนา : 1/2

ประจําปี งบประมาณ 2557
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา
อําเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ภาษี โรงเรือนและทีด
่ น
ิ

จํานวน

9,650,000 บาท

จํานวน

64,000 บาท

จํานวน

1,027,800 บาท

จํานวน

218,500 บาท

จํานวน

725,000 บาท

จํานวน

100 บาท

จํานวน

6,500 บาท

จํานวน

3,500 บาท

จํานวน

480,000 บาท

จํานวน

112,500 บาท

จํานวน

5,500 บาท

จํานวน

12,500 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

718,500 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

ภาษี บาํ รุงทองที่
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

ภาษี ปาย
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

คาธรรมเนี ยมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

คาธรรมเนี ยมเก็บขนขยะมูลฝอย
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

คาธรรมเนี ยมปิ ด โปรย ติดตัง้ แผนประกาศหรือแผนปลิวเพือ
่ การโฆษณา
ปี ทีผ
่ า นมาไมไดตง้ ั รับไว

คาธรรมเนี ยมจดทะเบียนพาณิชย
ประมาณการสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

คาธรรมเนี ยมอืน
่ ๆ
ปี ทีผ
่ า นมาไมไดตง้ ั รับไว

คาปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายตอสุขภาพ
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

คาใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ าํ หน ายอาหารหรือสถานทีส
่ ะสมอาหารในครัว หรือพื้นทีใ่ ด ซึง่ มีพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร
ปี ทีผ
่ า นมาไมไดตง้ ั รับไว

คาใบอนุญาตเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

คาเชาหรือบริการสถานที่
ปี ทีผ
่ า นมา ไมไดตง้ ั รับไว

ดอกเบีย้
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

วันทีพ
่ ม
ิ พ : 1/11/2556 10:47:25

รายไดจากสาธารณู ปโภคอืน
่ ๆ

หนา : 2/2

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

303,300 บาท

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน

8,300,000 บาท

จํานวน

5,739,000 บาท

จํานวน

326,000 บาท

จํานวน

2,436,500 บาท

จํานวน

5,315,000 บาท

จํานวน

900 บาท

จํานวน

22,000 บาท

จํานวน

127,500 บาท

จํานวน

198,500 บาท

จํานวน

18,300,000 บาท

จํานวน

28,500 บาท

จํานวน

12,638,000 บาท

ปี ทีผ
่ า นมาไมไดตง้ ั รับไว

คาจําหน ายเศษของ
ปี ทีผ
่ า นมา ไมไดตง้ ั รับไว

คาขายแบบแปลน
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอืน
่ ๆ
ประมาณการ ไวต่าํ กวาปี งบประมาณทีผ
่ า นมา

ภาษี มูลคาเพิม
่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

ภาษี มูลคาเพิม
่ ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

ภาษี สรุ า
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

ภาษี สรรพสามิต
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

ภาษี การพนัน
ปี ทีผ
่ า นมา ไมไดตง้ ั รับไว

คาภาคหลวงและคาธรรมเนี ยมตามกฎหมายวาดวยป าไม
ปี ทีผ
่ า นมา ไมไดตง้ ั รับไว

คาภาคหลวงแร
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

คาภาคหลวงปิ โตรเลียม
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

คาธรรมเนี ยมจดทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมตามประมวลกฎหมายทีด
่ น
ิ
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

คาธรรมเนี ยมและคาใชนํ้าบาดาล
ประมาณการไวสูงกวาปี ทีผ
่ า นมา

เงินอุดหนุ นทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ
่ ละภารกิจถายโอนเลือกทํา
ประมาณการไวต่าํ กวาปี ทีผ
่ า มา

หนา : 1/36

วันทีพ
่ ม
ิ พ : 1/11/2556 10:49:42

ประจําปี งบประมาณ 2557
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา
อําเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เงินเดือนนายก/รองนายก

จํานวน

532,100 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินคาตอบแทนประจําตําแหน งนายก/รองนายก

จํานวน

45,600 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนประจําตําแหน งนายกองคการบริหารสวนตําบลและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จํานวน

45,600 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวนตําบล และรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน

90,800 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการ และทีป
่ รึกษาของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิน
่ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิน
่

จํานวน

1,886,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

2,221,100 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ไดแก
ตําแหน ง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล,หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.,นักบริหาร
งานทั่วไป,บุคลากร,นิตก
ิ ร,เจาหนาทีบ
่ ริหารงานทั่วไป,เจาหนาทีต
่ รวจสอบภายใน,
เจาพนักงานธุรการ,เจาหนาทีบ
่ น
ั ทึกขอมูล หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

265,500 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล แยกเป็ น
1) เงินคาการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตัง้ ไวรวม 201,500.- บาท
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ไดแก ตําแหน ง
บุคลากร,นิตก
ิ ร,เจาหนาทีต
่ รวจสอบภายใน,เจาหนาทีบ
่ ริหารงานทั่วไป,เจาพนักงาน
ธุรการ,เจาหนาทีบ
่ น
ั ทึกขอมูล หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินปรับเพิม
่ สําหรับวุฒท
ิ ี่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
รับรอง ตัง้ ไว 64,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินทีป
่ รับเพิม
่ สําหรับวุฒท
ิ ี่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวาคุณสมบัตน
ิ น
้ ั เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหน งทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ของพนักงานสวนตําบลตําแหน ง นักบริหารงานทั่ว
ไป, บุคลากร,นิตก
ิ ร,เจาหนาทีต
่ รวจสอบภายใน,เจาหนาทีบ
่ ริหารงานทั่วไป,เจา
พนักงานธุรการ,เจาหนาทีบ
่ น
ั ทึกขอมูล หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินประจําตําแหน ง

จํานวน

176,400 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนของประธานสภา, รองประธานสภา, เลขานุการสภา และ
สมาชิกสภา อบต.ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งของพนักงานสวนตําบล แยกเป็ น
1) เงินคาตอบแทนเงินประจําตําแหน งพนักงานสวนตําบล ตัง้ ไว 109,200.- บาท
เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนเงินประจําตําแหน งปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ระดับ 8,หัวหนาสํานักงานปลัด ระดับ 7 ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล ระดับ 8 ตัง้ ไว 67,200.- บาท
เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนรายเดือนของปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 8
ตัง้ จายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

359,400 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจางชั่วคราวของพนักงานจาง ทีป
่ ฏิบตั ห
ิ นาทีใ่ นองคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ตําแหน ง ผูชว ยเจาพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต,คนงานทั่วไป,
ยาม หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

189,600 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

จํานวน

525,000 บาท

่ จายเป นคาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
เพือ
ทองถิน
่ ตัง้ ไวรวม 525,000.-บาท แยกเป็ น
1) เงินประโยชน ตอบแทนอืน
่ สําหรับพนักงานสวนทองถิน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ (เงิน
รางวัลประจําปี ) ตัง้ ไว 470,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินผลประโยชน ตอบแทนอืน
่
แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเป็ นกรณี พเิ ศษ (เงินรางวัลประจําปี ) ไดแก
ตําแหน ง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล, หัวหนาสํานักงานปลัด อบต., นักบริหาร
งานทั่วไป, บุคลากร, นิตก
ิ ร, เจาหนาทีบ
่ ริหารงานทั่วไป, เจาพนักงานธุรการ, เจา
หนาทีบ
่ น
ั ทึกขอมูล, ผช
ู ว ยเจาพนักงานธุรการ, พนักงานขับรถยนต, คนงานทั่วไป,
ภารโรง, ยาม หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน ตัง้ ไว 10,000.- บาท เพือ
่ จาย
เป็ นคาคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผูปฏิบตั งิ านทีม
่ ีประสบการณ (เลือ่ น
ไหล) เฉพาะกรรมการทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ตัง้ จายจากเงินรายได
3) เงินคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจาง คณะกรรมการตรวจ
การจาง และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ ตัง้ ไว 45,000.บาท เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจาง คณะ
กรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิน
่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยของหน วยการบริหารราชการสวนทองถิน
่ พ.ศ.
2535 และทีแ
่ กไขเพิม
่ เติม และหนังสือสั่งการทีเ่ กีย่ วของ ประกอบคําสั่งแตงตัง้ ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนอบัวศาลา ตัง้ จายจากเงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

จํานวน

30,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบลและลูกจางทีป
่ ฏิบตั ก
ิ ารทํางานนอกเวลา
ราชการตามนโยบายของทางราชการ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาเชาบาน

จํานวน

168,800 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลและคณะผบ
ู ริหาร
ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล แยกเป็ น
1) เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตัง้ ไวรวม 184,600.- บาท เพือ
่
จายเป็ นคาการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ไดแก ตําแหน ง ผูชว ยเจา
่ ๆ ตัง้ จาย
พนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต,คนงานทั่วไป,ยาม หรือตําแหน งอืน
จากเงินรายได
2) เงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง ตัง้ ไว 5,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินคา
ตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ทีม
่ ีผลการประเมินดานการปฏิบตั ิ
งานดีเดน ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ของพนักงานสวนตําบลและคณะผู
บริหาร ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการ,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาเชาทรัพยสน
ิ ,
คาโฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนี ยมตาง ๆ คาจางเหมาบริการ,คาใชจา ยในการ
ดําเนินคดี,คาเบี้ยประกัน,คาติดตัง้ โทรศัพท,คาจางเหมาจัดทําของ,คาจาง
เหมาบริการใหผูร บ
ั จางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึง่ มิใชเป็ นการประกอบ ดัดแปลง
ตอเติมครุภณ
ั ฑหรือสิง่ กอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูจา งเป็ นตน
ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
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รายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธก
ี าร

จํานวน

90,000 บาท

คาใชจา ยโครงการจัดทําระบบองคความรูภายใน อบต.หนองบัวศาลา

จํานวน

30,000 บาท

เพือ
่ เป็ นการรวบรวมความรูและใชเป็ นฐานขอมูลใหกบั บุคลากรในองคกรสามารถ
นําไปประกอบการเรียนรู และประยุกตใชในการปฏิบตั งิ าน โดยมีคา ใชจา ยดังนี้
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการจัดทําวารสาร และจดหมายขาวเพือ
่ ประชาสัมพันธขอ
 มูลขาวสาร

จํานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยเกีย่ วกับการจัดทําวารสาร/จดหมายขาว ทีเ่ กีย่ วกับการบริหาร
งาน นโยบายตางๆ ตลอดจนระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ าน ตัง้ จาย
จากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน

จํานวน

300,000 บาท

่ เป็ นการเพิม
่ ทัศนคติเชิงบวก เพิม
่ วิสยั ทัศน แลกเปลีย่ นความรูระหวางหน วย
เพือ
งาน ใหกบั บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา มีคา ใชจา ยดังนี้ คา
สมนาคุณวิทยากร คาทีพ
่ กั คาจางเหมายานพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวาง
พรอมเครือ
่ งดืม
่ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการพนักงานสวนตําบลดีเดน

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นรายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ แยกเป็ น
1) คารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคล ตัง้ ไว 20,000.- บาท เพือ
่ จาย
เป็ นคาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจา ยทีเ่ กีย่ วเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทัง้ คาบริการ และคาใชจา ยอืน
่ ซึง่ จําเป็ นตองจายทีเ่ กีย่ วกับการ
รับรองเพือ
่ เป็ นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีม
่ านิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยีย่ มชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาทีท
่ เี่ กีย่ วของ ซึง่ รวมตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ตัง้ จายจากเงินรายได
2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิน
่ หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การ ตัง้ ไว 40,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นคาอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ตาง ๆ เครือ
่ งใชในการ
เลี้ยงรับรองและคาบริการ อืน
่ ๆ ซึง่ จําเป็ นตองจายในการเลี้ยงรับรองในการประชุม
รวมผูเขารวมประชุม อืน
่ ๆ และเจาหนาทีท
่ เี่ กีย่ วของซึง่ เขารวมประชุม ตัง้ จายจาก
เงินรายได
3) คาใชจา ยในการจัดงาน ตัง้ ไว 30,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นคาจัดงาน,จัด
นิทรรศการ,จัดการประกวด,พิธีเปิ ดอาคารตาง ๆ,คารับเสด็จ ฯลฯ ตัง้ จายจากเงิน
รายได
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยตามโครงการพนักงานสวนตําบลดีเดน เชน คาจัดทําใบประกาศ
คาจัดทําโล และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการสงเสริมความรูทางดานภาษาใหกบ
ั เด็กเยาวชนและประชาชนใน
ตําบลเพือ
่ รองรับการทองเทีย่ ว (AEC)
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการสงเสริมความรูทางดานภาษาใหกบั เด็กเยาวชน
ในตําบลเพือ
่ รองรับการทองเทีย่ ว (AEC) เชน คาวิทยากร,คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ,
คาวัสดุอป
ุ กรณ หรือคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการสงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของนักเรียน นักศึกาษา ใหมีราย
ไดระหวางเรียน
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจางนักเรียน นักศึกษา ใหมีงานทําในชวงปิ ดภาคเรียน
หรือชวงวันหยุดราชการ เพือ
่ ใหมีรายไดระหวางเรียน ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ก
ิ ารเพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพในการปฏิบตั งิ านและพัฒนา
ทักษะทางดานภาษาใหกบั บุคลากร อบต.หนองบัวศาลา
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ก
ิ ารเพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพในการ
เพือ
ปฏิบตั งิ านและพัฒนาทักษะทางดานภาษาใหกบั บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวศาลา เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาทีพ
่ กั คาจางเหมายานพาหนะ คา
อาหาร คาอาหารวางพรอมเครือ
่ งดืม
่ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จาย
จากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการหน วยบริการเคลือ
่ นที่
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการหน วยบริการเคลือ
่ นทีข
่ ององคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัวศาลา เชน คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ คาป ายโครงการ คาวัสดุอป
ุ กรณ
และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการอบรมใหความรูดา นกฎหมายสําหรับคณะผบ
ู ริหาร/สมาชิกสภา อบ
ต.หรือประชาชนทั่วไป
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการอบรมใหความรูดา นกฎหมายสําหรับคณะผู
บริหาร/สมาชิกสภา อบต.หรือประชาชนทั่วไป เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาป าย
โครงการ คาสมนาคุณ หรือคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
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คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

80,000 บาท

่ จายเป็ นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คา
เพือ
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คายานพาหนะ,คาเชาทีพ
่ กั ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
คณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ทีไ่ ดรบั อนุ ญาตใหเดินทาง
ไปราชการ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา

จํานวน

270,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ เป็ นตน ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการเลือกตัง้

จํานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินการเลือกตัง้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล/นายกองคการบริหารสวนตําบล เชน คากรรมการ คาวัสดุ ฯลฯ ตัง้ จายจาก
เงินรายได
คารับวารสาร

จํานวน

15,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคารับวารสารหนังสือพิมพ หรือเอกสารทางวิชาการอืน
่ ๆ ฯลฯ ตัง้ จาย
จากเงินรายได
คาสินไหมทดแทน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

วัสดุสาํ นักงาน

จํานวน

200,000 บาท

่ จายเป็ นคากระดาษ คาแบบพิมพ สมุดบัญชี หมึกถายเอกสาร ปากกา ดินสอ
เพือ
ยางลบ สิง่ พิมพทไี่ ดจากการซื้อหรือจางพิมพ เครือ
่ งเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ
ิ า พรม
กรรไกร ตรายาง กาว นํ้ายาลบคําผิด แฟ ม ซอง เครือ
่ งคํานวณเลข นาฬก
พระพุทธรูป กุญแจ กระเป า เครือ
่ งตัดกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ตัง้ จาย
จากเงินรายได
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาฟิ วส หลอดไฟฟ า ปลัก
๊ ไฟฟ า สวิตสไฟฟ า เทปพันสายไฟ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

60,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากระติกนํ้ารอน ถวย ชาม แกวนํ้าจานรอง ชอนสอม เขง ถังขยะ
ตะกรา กระดาษชําระ ไมกวาด ถุงพลาสติก ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง

จํานวน

40,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หมอนํ้ารถยนต ตลับลูกปื น เพลา หัว
เทียน นํ้ากลั่น ไขควง นํ้ามันเบรก นอตและสกรู ฟิ ลมกรองแสง กระจกมองขาง
กระจกไฟรถยนต หมอนํ้า แมแรง ล็อคเกียร-คลัตว-พวงมาลัย ฯลฯ ตัง้ จายจากเงิน
รายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

จํานวน

120,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคานํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครือ
่ ง นํ้ามันกาด นํ้ามันจารบี ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุการเกษตร

จํานวน

15,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม กรรไกรตัดกิง่ ไม เขงพลาสติก
คราด ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกน
ั และสีน้ํา ฟิ ลม ฟิ ลมสไลด รูปสีหรือขาว
ดําทีไ่ ดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร

จํานวน

100,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาชดใชคา เสียหาย หรือคาสินไหมทดแทนตอผูเสียหายในผลแหง
ละเมิดทีเ่ จาหนาทีไ่ ดกระทําในการปฏิบตั ห
ิ นาที่ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นรายจายเพือ
่ ซอมแซมบํารุงรักษาเพือ
่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ วง
เงินไมเกิน 5,000 บาท ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส แป นพิมพ เครือ
่ งอาน
และบันทึกขอมูล ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
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คาไฟฟ า

จํานวน

530,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ าภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ ตัง้ จายจาก
เงินรายได
คาบริการโทรศัพท

จํานวน

20,000 บาท

คาบริการไปรษณี ย

จํานวน

7,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาไปรษณี ย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณี ย ฯลฯ ตัง้
จายจากเงินรายได
คาบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

657,400 บาท

่ จายเป็ นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ไดแก
เพือ
ตําแหน ง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาฝ ายนโยบายและแผน,เจาหนาทีว่ เิ คราะห
นโยบายและแผน,เจาหนาทีป
่ ระชาสัมพันธ หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินราย
ได
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

60,800 บาท

จํานวน

175,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาโทรศัพทภายในประเทศ ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคาโทรภาพ โทรสาร คาใชจา ยเกีย่ วกับการใชระบบอินเตอรเน็ ต ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
เพือ
่ จายเป็ นรายจายเพือ
่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติทม
ี่ ีวงเงินเกินกวา 5,000
บาท ตัง้ จายจากเงินรายได

รายจายอืน
่
เพือ
่ จายเป็ นคาจางทีป
่ รึกษาซึง่ ไมเกีย่ วกับครุภณ
ั ฑหรือสิง่ กอสราง เชน คาจางศึกษา
พัฒนาระบบจราจร, คาจางบริหารจัดการระบบ ตาง ๆ หรือรายการอืน
่ ๆ ทีอ่ ยูใน
รายจายประเภทนี้ ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล แยกเป็ น
1) เงินคาการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตัง้ ไว 35,600.- บาท เพือ
่
จายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ไดแก ตําแหน ง เจา
หนาทีว่ เิ คราะหนโยบายและแผน,เจาหนาทีป
่ ระชาสัมพันธ หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้
จายจากเงินรายได
2) เงินปรับเพิม
่ สําหรับวุฒท
ิ ี่ ก.พ.หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
รับรอง ตัง้ ไว 25,200.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินทีป
่ รับเพิม
่ สําหรับวุฒท
ิ ี่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวาคุณสมบัตน
ิ น
้ ั เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหน งทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ของพนักงานสวนตําบล ไดแก ตําแหน ง เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน, เจาหนาทีป
่ ระชาสัมพันธ หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจาก
เงินรายได

คาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
เพือ
่ จายเป็ นเงินผลประโยชน ตอบแทนอืน
่ แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
เป็ นกรณี พเิ ศษ (เงินรางวัลประจําปี )ไดแก ตําแหน ง นักบริหารทั่วไป (หัวหนาฝ าย
นโยบายและแผน),เจาหนาทีว่ เิ คราะหนโยบายและแผน,เจาหนาทีป
่ ระชาสัมพันธ
หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
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คาเชาบาน

จํานวน

10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

15,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินราย
ได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

8,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คายานพาหนะ, คาเชาทีพ
่ กั ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ทีไ่ ดรบั อนุญาตใหเดินทางไปราชการ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา

จํานวน

17,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

2,654,400 บาท

่ จายเป็ นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบลพรอมปรับปรุงเงินเดือน ไดแก
เพือ
ตําแหน ง นักบริหารงานคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง นักวิชาการ
พัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานธุรการ เจาหนาทีจ่ ดั เก็บรายได เจาหนาทีพ
่ สั ดุ
หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

201,600 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล แยกเป็ นดังนี้
1) เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตัง้ ไว 171,320.- บาท
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบลสังกัดกองคลัง
ตําแหน ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการจัด
เก็บรายได เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงาน
พัสดุ เจาพนักงานธุรการ เจาหนาทีจ่ ดั เก็บรายได เจาหนาทีพ
่ สั ดุ หรือตําแหน งอืน
่ ๆ
ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินปรับเพิม
่ สําหรับคุณวุฒท
ิ ี่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
รับรอง ตัง้ ไว 30,280.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินทีป
่ รับเพิม
่ สําหรับคุณวุฒท
ิ ี่
ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวาคุณวุฒน
ิ น
้ ั เป็ น
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน งทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ไดแก ตําแหน ง นักวิชาการเงิน
และบัญชี นักวิชาการคลัง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานธุรการ
เจาหนาทีจ่ ดั เก็บรายได เจาหนาทีพ
่ สั ดุ หรือตําแหน งอืน
่ ๆตัง้ จายจากเงินรายได
เงินประจําตําแหน ง

จํานวน

134,400 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงิน
รายได
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการ,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาเชาทรัพยสน
ิ ,
คาโฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนี ยมตาง ๆ,คาจางเหมาบริการ,คาใชจา ยในการ
ดําเนินคดี,คาเบี้ยประกัน,คาติดตัง้ โทรศัพท,คาจางเหมาจัดทําของ,คาจาง
เหมาบริการใหผูร บั จางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึง่ มิใชเป็ นการประกอบ ดัดแปลง
ตอเติมครุภณ
ั ฑหรือสิง่ กอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูจา งเป็ นตน
ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ เป็ นตน ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งของพนักงานสวนตําบล แยกเป็ น
1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหน งพนักงานสวนตําบล ระดับ 8 ตัง้ ไว 67,200.บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนประจําตําแหน งใหแกพนักงานสวนตําบลทีด
่ าํ รง
ตําแหน งระดับ 8 ตัง้ จายจากเงินรายได
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2) เงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล ระดับ 8 ตัง้ ไว 67,200.บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลทีด
่ าํ รง
ตําแหน งระดับ 8 ตัง้ จายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

403,560 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนใหแกพนักงานจาง ไดแก ตําแหน ง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ผูชว ยเจาพนักงานธุรการ ผูชว ยเจาหนาทีพ
่ สั ดุ คนงานทั่วไป หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้
จายจากเงินรายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

153,720 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

จํานวน

708,520 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน
่ แยกเป็ น
1) เงินประโยชน ตอบแทนอืน
่ สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเป็ นกรณี
พิเศษ ตัง้ ไว 672,520 บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินรางวัลประจําปี ของพนักงานในสังกัด
กองคลัง ไดแก ตําแหน ง นักบริหารงานคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการ
คลัง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจา
พนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานธุรการ เจาหนาทีจ่ ดั เก็บ
ู ว ยเจาพนักงานธุรการ ผูชว ย
รายได เจาหนาทีพ
่ สั ดุ เจาพนักงานจัดเก็บรายได ผช
เจาหนาทีพ
่ สั ดุ คนงานทั่วไป หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
2) คาตอบแทนคณะกรรมการ ตัง้ ไว 16,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนให
แกคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผูปฏิบตั งิ านทีม
่ ีประสบการณ (เลือ
่ นไหล)
เฉพาะกรรมการทีไ่ ดรบั แตงตัง้ หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคณะ
กรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
3) เงินคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจางคณะกรรมการตรวจ
การจาง และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิน
่ ตัง้ ไว
20,000.-บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือ
การจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และผค
ู วบคุมงานกอสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถิน
่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยของหน วยการบริหาร
ราชการสวนทองถิน
่ พ.ศ. 2535 และทีแ
่ กไขเพิม
่ เติม และหนังสือสั่งการทีเ่ กีย่ ว
ของ ประกอบคําสั่งแตงตัง้ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา ตัง้ จายจาก
เงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

จํานวน

40,000 บาท

่ จายเป็ นคาตอบแทนใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัดกองคลัง
เพือ
ทีป
่ ฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการตามกฎหมายกําหนด ประกอบคําสั่งขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัง้ จายจากเงิน
รายได
คาเชาบาน

จํานวน

23,400 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลในสังกัดกองคลังตาม
กฎหมายกําหนด ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

25,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินสวัสดิการคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลใน
สังกัดกองคลังตามกฎหมายกําหนด ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัง้ จายจากเงิน
รายได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน

88,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง แยกเป็ น
1) เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตัง้ ไว 150,720.- บาท เพือ
่ จาย
เป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทีป
่ ฏิบตั ห
ิ นาทีใ่ หแกองคการ
บริหารสวนตําบล ไดแก ตําแหน ง เจาพนักงานจัดเก็บรายได ผูชว ยเจาพนักงาน
ธุรการ ผช
ู ว ยเจาหนาทีพ
่ สั ดุ คนงานทั่วไป หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง ตัง้ ไว 3,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงิน
คาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตามภารกิจทีม
่ ีผลการประเมินดานการปฏิบตั ิ
งานดีเดน ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา ตัง้ จายจากเงิน
รายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินสวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล ใน
สังกัดกองคลังตามกฎหมายกําหนด ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัง้ จายจาก
เงินรายได
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รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ

จํานวน

120,000 บาท

่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการ,คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ,คาเชาทรัพยสน
ิ ,คา
เพือ
โฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนียมเนี ยมตาง ๆ,คาเบี้ยประกัน,คาติดตัง้ โทรศัพท,
คาใชจา ยในการดําเนินคดี,คาจางเหมาบริการใหผรู บั จางทําการอยางหนึ่งอยางใด
ซึง่ มิใชเป็ นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภณ
ั ฑหรือสิง่ กอสรางอยางใด และอยู
ในความรับผิดชอบของผูรบั จาง เป็ นตน ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธก
ี าร

จํานวน

5,000 บาท

คาใชจา ยในการจัดทําแผนทีภ
่ าษี และทะเบียนทรัพยสน
ิ

จํานวน

200,000 บาท

่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจัดทําแผนทีภ
่ าษี และทะเบียนทรัพยสน
ิ เชน คาจาง
เพือ
ลูกจาง คาตอบแทนเจาหนาที่ คาอาหารทําการนอกเวลา คาวัสดุอป
ุ กรณ และ
ครุภณ
ั ฑ คาฝึ กอบรม คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาถายเอกสาร และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตัง้
จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

60,000 บาท

่ จายเป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เชน คา
เพือ
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คายานพาหนะ,คาเชาทีพ
่ กั ,คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน,
คาผานทางดวนพิเศษ,คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา

จํานวน

80,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ เป็ นตน ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการพัฒนาและเพิม
่ ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร

จํานวน

50,000 บาท

่ จายเป็ นคาใชจา ยในการพัฒนาและเพิม
่ ประสิทธิภาพในการทํางานของ
เพือ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัดกองคลัง เชน คาวิทยากร คาทีพ
่ กั คา
พาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ
่ งดืม
่ คาศึกษาดูงาน หรือคาใชจา ยอืน
่ ๆ
ตัง้ จายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุสาํ นักงาน

จํานวน

250,000 บาท

่ จายเป็ นคากระดาษ คาแบบพิมพ สมุดบัญชี หมึกถายเอกสาร ปากกา ดินสอ
เพือ
ยางลบ สิง่ พิมพทไี่ ดจากการซื้อหรือจางพิมพ เครือ
่ งเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ
ิ า พรม
กรรไกร ตรายาง กาว นํ้ายาลบคําผิด แฟ ม ซอง เครือ
่ งคํานวณเลข นาฬก
พระพุทธรูป กุญแจ กระเป า เครือ
่ งตัดกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ตัง้ จาย
จากเงินรายได
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาฟิ วส หลอดไฟฟ า ปลัก
๊ ไฟฟ า สวิตสไฟฟ า เทปพันสายไฟ ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากระติกนํ้ารอน ถวย ชาม แกวนํ้าจานรอง ชอนสอม เขง ถังขยะ
ตะกรา กระดาษชําระ ไมกวาด ถุงพลาสติก ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง

จํานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคารับรองตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการนิเทศงาน ตรวจงาน
หรือเยีย่ มชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา ฯลฯ ตัง้
จายจากเงินรายได
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

เพือ
่ ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสน
ิ เพือ
่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน
5,000 บาท ของกองคลัง ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.2557 เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครือ
่ งถายเอกสาร เครือ
่ งคอมพิวเตอร เครือ
่ งปริน
๊ เตอร เครือ
่ งสํารอง
ไฟ เครือ
่ งพิมพดีด เครือ
่ งสงโทรสาร เครือ
่ งโทรศัพท ตู โตะเกาอี้ กลองถายรูป ทีวี
เครือ
่ งทํานํ้ารอย-เย็น ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หมอนํ้ารถยนต ตลับลูกปื น เพลา หัว
เทียน นํ้ากลั่น ไขควง นํ้ามันเบรก นอตและสกรู ฟิ ลมกรองแสง กระจกมองขาง
กระจกไฟรถยนต หมอนํ้า แมแรง ล็อคเกียร-คลัตว-พวงมาลัย ฯลฯ ตัง้ จายจากเงิน
รายได

หนา : 9/36

วันทีพ
่ ม
ิ พ : 1/11/2556 10:49:43

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

จํานวน

60,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคานํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครือ
่ ง นํ้ามันกาด นํ้ามันจารบี ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกน
ั และสีน้ํา ฟิ ลม ฟิ ลมสไลด รูปสีหรือขาว
ดําทีไ่ ดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร

จํานวน

165,000 บาท

คาบริการโทรศัพท

จํานวน

12,000 บาท

่ จายเป็ นคาโทรศัพททางใกลและทางไกลภายในประเทศ คาโทรศัพทเคลือ
่ นที่
เพือ
้ เกีย่ วกับการใชบริการ
คาใชจา ยเพือ
่ ใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน
เชน คาเชาเครือ
่ ง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสายฯ เป็ นตน ตัง้ จาย
จากเงินรายได
คาบริการไปรษณี ย

จํานวน

30,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาไปรษณี ย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณี ยยากร คา
เชาตูไปรษณี ย ฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

475,600 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ไดแก เจา
พนักงานป องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เจาพนักงานธุรการ หรือตําแหน งอืน
่ ๆ
ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

13,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล แยกเป็ น
1) เงินเพิม
่ พิเศษสําหรับการสรู บ (พ.ส.ร.) ตัง้ ไว 13,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงิน
เพิม
่ พิเศษสําหรับการสรู บ (พ.ส.ร.) หรือเงินรางวัลสําหรับการสรู บสําหรับผูปฏิบตั ิ
หนาทีร่ าชการและชวยเหลือราชการ เนื่องในการป องกันอธิปไตยและรักษาความ
สงบเรียบรอยของประเทศ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

408,500 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจางชั่วคราวของพนักงานจาง ทีป
่ ฏิบตั ห
ิ นาทีใ่ นองคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ตําแหน ง ผูชว ยเจาหนาทีป
่  องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานขับ
รถยนต,พนักงานดับเพลิง หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

252,800 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส แป นพิมพ เครือ
่ งอาน
และบันทึกขอมูล ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคาโทรภาพ โทรสาร คาใชจา ยเกีย่ วกับการใชระบบอินเตอรเน็ต
้ เกีย่ วกับการใช
(INTERNET) และคาใชจา ยเพือ
่ ใหไดใชบริการ คาใชจา ยทีเ่ กิดขึน
บริการ ตัง้ จายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑใหสามารถใชงานไดตามปกติทม
ี่ ีวง
เงินเกินกวา 5,000 บาท ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง แยกเป็ น
1) เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตัง้ ไวรวม 247,800.- บาท เพือ
่
จายเป็ นคาการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ไดแก ตําแหน ง ผช
ู ว ยเจาหนาที่
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานขับรถยนต,พนักงานดับเพลิง หรือ
ตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
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2) เงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง ตัง้ ไว 5,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินคา
ตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ทีม
่ ีผลการประเมินดานการปฏิบตั ิ
งานดีเดน ตัง้ จายจากเงินรายได

คาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

จํานวน

198,900 บาท

่ จายเป็ นคาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
เพือ
ทองถิน
่ แยกเป็ น
1) เงินประโยชน ตอบแทนอืน
่ สําหรับพนักงานสวนทองถิน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ (เงิน
รางวัลประจําปี ) ตัง้ ไว 178,900.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินผลประโยชน ตอบแทนอืน
่
แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเป็ นกรณี พเิ ศษ (เงินรางวัลประจําปี )ไดแก
ตําแหน ง เจาพนักงานป องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เจาพนักงานธุรการ,ผช
ู ว ย
เจาหนาทีป
่  องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พนักงานขับรถยนต,พนักงานดับเพลิง
หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
2) คาตอบแทนอาสาสมัครป องกันภัยฝ ายพลเรือน (อปพร.) ตัง้ ไว 2๐,๐๐๐.-บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนอาสาสมัครป องกันภัยฝ ายพลเรือน (อปพร.)ทีม
่ ีคาํ สั่งให
ปฏิบตั งิ านในศูนย อปพร. หรือนอกทีต
่ ง้ ั ศูนย อปพร.ไมนอยกวา 8 ชั่วโมง ตัง้ จาย
จากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินราย
ได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

คาใชจา ยโครงการจัดตัง้ ศูนยอาํ นวยการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ

จํานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินการเกีย่ วกับการป องกันและลดอุบตั เิ หตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน คาป ายโครงการ คาเครือ
่ งดืม
่ คาอาหาร อปพร.
หรือคาใชจา ยอืน
่ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการปกป องสถาบันสําคัญของชาติ

จํานวน

30,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการปกป องสถาบันสําคัญของชาติ โดยการมีสว น
รวมของประชาชน เชน คาป ายโครงการ คาจัดมวลชนเขารวมกิจกรรม หรือคาใช
จายอืน
่ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการรณรงคลดอุบตั เิ หตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการรณรงคลดอุบตั เิ หตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ
เชน คาป ายรณรงค คาเครือ
่ งดืม
่ คาวัสดุอป
ุ กรณ หรือคาใชจา ยอืน
่ ตามความจําเป็ น
ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการใหความรูเกีย่ วกับกฎหมายจราจรแกประชาชนทั่วไป

จํานวน

30,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการใหความรูเกีย่ วกับกฎหมายจราจรแกประชาชน
ทั่วไป เชน คาป ายโครงการ คาวิทยากร คาวัสดุอป
ุ กรณ คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่
และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คายานพาหนะ,คาเชาทีพ
่ กั ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ทีไ่ ดรบ
ั อนุ ญาตใหเดินทางไปราชการ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา

จํานวน

25,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงิน
รายได
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการ,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาเชาทรัพยสน
ิ ,
คาโฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจางเหมาบริการ, คาใชจา ยในการ
ดําเนินคดี, คาเบี้ยประกัน, คาติดตัง้ โทรศัพท, คาจางเหมาจัดทําของ, คาจาง
เหมาบริการใหผูร บั จางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึง่ มิใชเป็ นการประกอบ ดัดแปลง
ตอเติมครุภณ
ั ฑหรือสิง่ กอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูจา ง เป็ น
ตนฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ เป็ นตน ตัง้ จายจากเงินรายได
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

50,000 บาท

วัสดุสาํ นักงาน

จํานวน

30,000 บาท

่ จายเป็ นคากระดาษ คาแบบพิมพ สมุดบัญชี หมึกถายเอกสาร ปากกา ดินสอ
เพือ
ยางลบ สิง่ พิมพทไี่ ดจากการซื้อหรือจางพิมพ เครือ
่ งเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ
ิ า พรม
กรรไกร ตรายาง กาว นํ้ายาลบคําผิด แฟ ม ซอง เครือ
่ งคํานวณเลข นาฬก
พระพุทธรูป กุญแจ กระเป า เครือ
่ งตัดกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ตัง้ จาย
จากเงินรายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง

จํานวน

40,000 บาท

่ จายเป็ นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หมอนํ้ารถยนต ตลับลูกปื น เพลา หัว
เพือ
เทียน นํ้ากลั่น ไขควง นํ้ามันเบรก นอตและสกรู ฟิ ลมกรองแสง กระจกมองขาง
กระจกไฟรถยนต หมอนํ้า แมแรง ล็อคเกียร-คลัตว-พวงมาลัย ฯลฯ ตัง้ จายจากเงิน
รายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

จํานวน

180,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคานํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครือ
่ ง นํ้ามันกาด นํ้ามันจารบี ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส แป นพิมพ เครือ
่ งอาน
และบันทึกขอมูล ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุเครือ
่ งดับเพลิง

จํานวน

30,000 บาท

คาไฟฟ า

จํานวน

30,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ าภายในอาคารป องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตัง้ จายจาก
เงินรายได
คาบริการโทรศัพท

จํานวน

4,000 บาท

่ จายเป็ นคาโทรศัพททางใกลและทางไกลภายในประเทศ คาโทรศัพทเคลือ
่ นที่
เพือ
้ เกีย่ วกับการใชบริการ
คาใชจา ยเพือ
่ ใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน
เชน คาเชาเครือ
่ ง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสายฯ เป็ นตน ตัง้ จายจาก
เงินรายได
คาบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จายเป็ นรายจายเพือ
่ ซอมแซมบํารุงรักษาเพือ
่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ (วงเงิน
ไมเกิน 5,000 บาท)ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเครือ
่ งดับเพลิง เชน เครือ
่ งดับเพลิง หรือรายการอืน
่ ทีอ่ ยูในราย
จายประเภทนี้ ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคาโทรภาพ โทรสาร คาใชจา ยเกีย่ วกับการใชระบบอินเตอรเน็ ต
้ เกีย่ วกับการใช
(INTERNET) และคาใชจา ยเพือ
่ ใหไดใชบริการ คาใชจา ยทีเ่ กิดขึน
บริการ ตัง้ จายจากเงินรายได

ครุภณ
ั ฑวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย
เครือ
่ งชวยหายใจแบบอัดอากาศ
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อเครือ
่ งชวยหายใจแบบอัดอากาศ จํานวน 1 เครือ
่ ง ๆ ละ
90,000 บาท เป็ นเครือ
่ งชวยหายใจแบบอัดอากาศ ชนิดสะพายหลัง (SCBA)
ประกอบดวย หนากากชนิดเต็มหนา ชุดสะพายหลัง และถังอากาศ
- หนากากแบบปิ ดเต็มหนา ขอบยางป องกันอากาศรั่วซึม เป็ นยางสังเคราะห
สามารถทนความรอนและสารเคมี
- ชุดสะพายหลัง เป็ นโครงแครสาํ หรับสะพาย นํ้าหนักเบา ทนตอแรงกระแทกและ
ความรอน
- ถังอากาศ ผลิตจากวัสดุอลูมเิ นี ยมหุมดวยเสนใยคารบอน นํ้าหนักเบาและไมผุ
กรอน เวลาใชงานประมาณ 45 นาที ไดมาตรฐาน NFPA ตัง้ จายจากเงินรายได
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ครุภณ
ั ฑเครือ
่ งดับเพลิง
สายสงนํ้าดับเพลิง

จํานวน

85,000 บาท

จํานวน

12,800 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

721,700 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อสายสงนํ้าดับเพลิงชนิดผาใบ ผลิตจากเสนใยสังเคราะหทนตอ
แรงดัน ชัน
้ ในประกอบดวยเสนใยพลาสติกทีท
่ นตอกรดดาง สามารถทนแรงดันไม
นอยกวา 256 psi ขน ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1.5 นิ้ว ชนิดขอตอสวม
เร็ว (Quick coupling)ทองเหลือง ความยาว ดังนี้
- ความยาว 20 เมตร จํานวน 5 เสน ๆ ละ 9,500 บาท เป็ นเงิน 47,500 บาท
- ความยาว 30 เมตร จํานวน 3 เสน ๆ ละ 12,500 บาท เป็ นเงิน 37,500 บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได
ครุภณ
ั ฑอน
ื่
บันไดอลูมเิ นียมแบบสไลด 2 ชัน
้
่ จายเป็ นคาจัดซื้อบันไดอลูมเิ นี ยมแบบสไลด 2 ชัน
้ จํานวน 1 บันไดๆ ละ
เพือ
12,800 บาท เป็ นบันไดผลิตจากอลูมเิ นี ยมป องกันการเกิดสนิม สามารถยืดความ
สูงไมนอยกวา 6 เมตร มียางบริเวณขาบันไดเพือ
่ ป องกันการลืน
่ ตัง้ จายจากเงินราย
ได
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
เพือ
่ จายเป็ นรายจายเพือ
่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติทม
ี่ ีวงเงินเกินกวา 5,000
บาท ตัง้ จายจากเงินรายได

เงินอุดหนุ นสวนราชการ
อุดหนุ นอําเภอเมืองนครราชสีมา แยกเป็ น
- โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน จํานวน
20,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินสนับสนุนโครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ
รักษาความปลอดภัยของประชาชน ตัง้ จายจากเงินรายได ทัง้ นี้จะดําเนินการไดตอ

เมือ
่ ไดรบ
ั ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน
่ ระดับจังหวัด

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยโครงการฝึ กอบรมการป องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ) ใหแก
ประชาชน
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการฝึ กอบรมการป องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ภัยธรรมชาติ) ใหแกประชาชน เชน คาอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาป ายโครงการ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินราย
ได
คาใชจา ยโครงการฝึ กอบรมทบทวนแผนป องกันภัยฝ ายพลเรือน
เพือ
่ จายเป็ นคาอาหาร เครือ
่ งดืม
่ คาวัสดุอป
ุ กรณ เครือ
่ งเขียนแบบพิมพ คาวิทยากร
คาทีพ
่ กั คาพาหนะ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น

เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พรอมปรับปรุงเงินเดือน ไดแก
ตําแหน ง นักบริหารงานการศึกษา, นักวิชาการศึกษา,เจาพนักงานการเงินและบัญชี
หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
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เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

90,600 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล แยกเป็ น
1) เงินคาการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตัง้ ไว 51,900.- บาท เพือ
่
จายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ไดแก ตําแหน ง นัก
บริหารงานการศึกษา, นักวิชาการศึกษา,เจาพนักงานการเงินและบัญชี หรือ
ตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินปรับเพิม
่ สําหรับวุฒท
ิ ี่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
รับรอง ตัง้ ไว 38,700.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินทีป
่ รับเพิม
่ สําหรับวุฒท
ิ ี่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวาคุณสมบัตน
ิ น
้ ั เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหน งทีไ่ ดรบ
ั แตงตัง้ ของพนักงานสวนตําบล ไดแก ตําแหน ง นักบริหาร
งานการศึกษา, นักวิชาการศึกษา,เจาพนักงานการเงินและบัญชีหรือตําแหน งอืน
่ ๆ
ตัง้ จายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

277,500 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจางชั่วคราวของพนักงานจางทีป
่ ฏิบตั ห
ิ นาทีใ่ นองคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ตําแหน ง ผูชว ยนักวิชาการศึกษา,ผูชว ยเจาหนาทีธ่ ุรการ หรือตําแหน ง
อืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

125,600 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

จํานวน

255,000 บาท

่ จายเป็ นเงินผลประโยชน ตอบแทนอืน
่ แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
เพือ
เป็ นกรณี พเิ ศษ (เงินรางวัลประจําปี ) ไดแก ตําแหน ง นักบริหารงานการศึกษา, นัก
วิชาการศึกษา,เจาพนักงานการเงินและบัญชี, ผูชว ยนักวิชาการศึกษา, ผูชว ยเจา
หนาทีธ่ ุรการ หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินราย
ได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน

30,000 บาท

รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ

จํานวน

109,800 บาท

่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการตาง ๆ, คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ, คาเชาทรัพยสน
ิ ,
เพือ
คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ, คาเบี้ยประกัน, คาติดตัง้ โทรศัพท,
จางเหมาจัดทําของ, คาจางเหมาบริการใหผูร บั จางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึง่ มิใช
ั ฑหรือสิง่ กอสรางอยางใด และอยูในความ
เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภณ
รับผิดชอบของผูจา ง เป็ นตน ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธก
ี าร

จํานวน

20,000 บาท

คาจัดซื้อหนังสือพิมพ/วารสาร

จํานวน

38,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อหนังสือพิมพ จํานวน 2 หมูบา นและวารสาร จํานวน 3 หมูบา น
ประจําทีอ
่ า นหนังสือพิมพ วารสารประจําหมูบา น ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการผูดูแลเด็กดีเดน

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตางๆ ของพนักงานจาง แยกเป็ น
1) เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตัง้ ไว 118,600.- บาท เพือ
่ จาย
เป็ นเงินคาการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ไดแก ตําแหน ง ผูชว ยนัก
วิชาการศึกษา,ผูชว ยเจาหนาทีธ่ ุรการ หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง ตัง้ ไว 7,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินคา
ตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ทีม
่ ีผลการประเมินดานการปฏิบตั ิ
งานดีเดน ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงิน
รายได

เพือ
่ จายเป็ นคารับรองตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการนิเทศงาน ตรวจงาน
หรือเยีย่ มชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการครูผูด
 ูแลเด็กดีเดน เชน คาจัดทําใบประกาศ คา
จัดทําโล ของขวัญ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
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คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน เบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง, คายานพาหนะ, คาเชาทีพ
่ กั ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา

จํานวน

40,000 บาท

เพือ
่ จายใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา เชน คาธรรมเนี ยมและคาลงทะเบียนตาง
ๆ ฯลฯ เป็ นตน ตัง้ จายจากเงินรายได
โครงการสนับุสนุ นคาใชจา ยการบริหารสถานศึกษา

จํานวน

130,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยโครงการสนับสนุ นคาใชจา ยการบริหารสถานศึกษา แยกเป็ น
1) คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัง้ ไว 30,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นคา
สงบุคลากรทางการศึกษาและเจาหนาทีท
่ างการศึกษาและศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก(ครูผู
ดูแลเด็ก,ผูดูแลเด็กเล็กฯ) เขาอบรม ประชุม สัมมนาและคาใชจา ยอืน
่ คาพาหนะใน
่ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินอุด
การเดินทาง คาลงทะเบียนอบรม และรายจายอืน
หนุ นทั่วไป จํานวน 10,000.- บาท และตัง้ จายจากเงินรายได 20,000.- บาท
2) โครงการเสริมสรางประสบการณ ศก
ึ ษาดูงาน ครูผูด
 ูแลเด็ก ,ผูดแ
ู ลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา ตัง้ ไว 100,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นคาป ายโครงการ คา
ดําเนินการในการจัดการอบรมสัมมนา คารับรอง คาวิทยากร คาอาหารและเครือ
่ ง
ดืม
่ คาพาหนะเดินทางและคาใชจา ยอืน
่ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุสาํ นักงาน

จํานวน

62,000 บาท

่ จายเป็ นคากระดาษ คาแบบพิมพ สมุดบัญชี หมึกถายเอกสาร ปากกา ดินสอ
เพือ
ยางลบ สิง่ พิมพทไี่ ดจากการซื้อหรือจางพิมพ เครือ
่ งเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ
ิ า พรม
กรรไกร ตรายาง กาว นํ้ายาลบคําผิด แฟ ม ซอง เครือ
่ งคํานวณเลข นาฬก
พระพุทธรูป กุญแจ กระเป า เครือ
่ งตัดกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ตัง้ จาย
จากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากระติกนํ้ารอน ถวย ชาม แกวนํ้าจานรอง ชอนสอม เขง ถังขยะ
ตะกรา กระดาษชําระ ไมกวาด ถุงพลาสติก ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกน
ั และสีน้ํา ฟิ ลม ฟิ ลมสไลด รูปสีหรือขาว
ดําทีไ่ ดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร

จํานวน

20,000 บาท

คาไฟฟ า

จํานวน

72,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ าภายในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ศาลา,ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานหนองตาคง, ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กอางหนองแหน,ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองบัวศาลา ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล

จํานวน

6,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคานํ้าประปาภายในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บัวศาลา, ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานหนองตาคง, ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กอางหนองแหน,
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานหนองบัวศาลา ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาบริการโทรศัพท

จํานวน

9,600 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาโทรศัพททางใกลและทางไกล คาโทรศัพทเคลือ
่ นที่ ฯลฯ ตัง้ จายจาก
เงินรายได
คาบริการไปรษณี ย

จํานวน

1,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นรายจายเพือ
่ ซอมแซมบํารุงรักษาเพือ
่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ วง
เงินไมเกิน 5,000 บาทตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคาแผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส แป นพิมพ เครือ
่ งอาน
และบันทึกขอมูล ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายคาไปรษณี ย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณี ย ฯลฯ ตัง้ จายจาก
เงินรายได
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

จํานวน

10,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พรอมปรับปรุงเงินเดือน ไดแก
ตําแหน ง ครูผูด
 ูแลเด็กหรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

78,800 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล แยกเป็ น
1) เงินคาการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตัง้ ไว 50,000.- บาท เพือ
่
จายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ไดแก ตําแหน ง ครูผู
ดูแลเด็ก หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินปรับเพิม
่ สําหรับวุฒท
ิ ี่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
รับรอง ตัง้ ไว 28,800.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินทีป
่ รับเพิม
่ สําหรับวุฒท
ิ ี่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวาคุณสมบัตน
ิ น
้ ั เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหน งทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ของพนักงานสวนตําบล ไดแก ตําแหน ง ครูผด
ู แ
ู ล
เด็กหรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

605,100 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจางชั่วคราวของพนักงานจาง ทีป
่ ฏิบตั ห
ิ นาทีใ่ นองคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ตําแหน ง หัวหนาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก,ผูชว ยครูผูด
 ูแลเด็ก,ผูดูแลเด็กเล็ก
เด็กอนุ บาลและปฐมวัย,ภารโรงหรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

410,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

จํานวน

365,500 บาท

่ จายเป็ นเงินผลประโยชน ตอบแทนอืน
่ แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
เพือ
เป็ นกรณี พเิ ศษ (เงินรางวัลประจําปี )ไดแก ตําแหน ง ครูผด
ู แ
ู ลเด็ก,หัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก,ผูชว ยครูผูด
 ูแลเด็ก,ผูดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย,ภารโรง
หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินราย
ได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ เพือ
่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ทีม
่ ีวงเงินไมเกินกวา 5,000 บาท ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตางๆ ของพนักงานจาง แยกเป็ น
1) เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตัง้ ไว 403,000.- บาท เพือ
่ จาย
เป็ นเงินคาการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ไดแก ตําแหน ง หัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก,ผูชว ยครูผูด
 ูแลเด็ก,ผูดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุ บาลและปฐมวัย,ภารโรง
หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง ตัง้ ไว 7,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินคา
ตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจาง ทีม
่ ีผลการประเมินดานการปฏิบตั งิ านดีเดน ตัง้
จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการตาง ๆ,คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ,คาเชาทรัพยสน
ิ ,คา
โฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตาง ๆ,คาเบี้ยประกัน,จางเหมาจัดทําของ,คาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
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รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยโครงการกีฬาสีสมั พันธของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจัดกีฬาสีสมั พันธของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก (กีฬาภายใน)
เชน คาป ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ในการแขงขันกีฬา คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ คา
ของรางวัล หรือคาใชจา ยอืน
่ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการแขงขันกีฬาเชือ
่ มความสัมพันธศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก อปท.สัมพันธ

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการแขงขันกีฬาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเชือ
่ มความ
สัมพันธของจังหวัดนครราชสีมา เชน อุปกรณ กฬ
ี า ชุดกีฬาแตละประเภท คาอาหาร
และเครือ
่ งดืม
่ คาพาหนะในการเดินทางและคาใชจา ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของตามความจํา
เป็ น ตัง้ จากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยโครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย เชน คาป าย
โครงการ คาวิทยากร คาวัสดุอป
ุ กรณ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จาย
จากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการคุณธรรมจริยธรรม

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาทัศนศึกษาสวนสัตวนครราชสีมา/สวนผีเสื้อ ของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
เชน คาป ายโครงการ คาเขาชม คาพาหนะเดินทาง คาวิทยากร และคาใชจา ยอืน
่ ๆ
ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม

จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหมของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก เชน
คาป ายโครงการ คาวัสดุอป
ุ กรณ คาเครือ
่ งดืม
่ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น
ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการฝึ กอบรมการซอมหนีไฟในศุ◌ูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยโครงการฝึ กอบรมซอมหนีไฟในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กฯ สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา เชน คาป ายโครงการ คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการมอบสัมฤทธิบตั รแกเด็กทีจ่ บการศึกษาประจําปี

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยโครงการมอบใบสัมฤทธิบตั รแกเด็กทีจ่ บการศึกษาประจําปี
เชน คาป ายโครงการ คาวัสดุอป
ุ กรณ หรือคาใชจา ยอืน
่ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจาก
เงินรายได
คาใชจา ยโครงการเรียนรูกฎจราจรเบื้◌ืองตนสําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน

5,000 บาท

่ จายเป็ นคาใชจา ยโครงการเรียนรูกฎจราจรเบื้องตนสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนย
เพือ
พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา เชน คาป าย
โครงการ คาวิทยากร คาวัสดุอป
ุ กรณ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จาย
จากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการวันไหวครู

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยโครงการวันไหวครูของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก เชน คาป าย
โครงการ คาวัสดุอป
ุ กรณ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผเู รียน

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยโครงการคุณธรรมและจริยธรรมของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา เชน คาป ายโครงการ คาวัสดุอป
ุ กรณ
หรือคาใชจา ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการจัดซื้ออุปกรณ ปฐมพยาบาลและยาสามัญประจําบานสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยโครงการจัดซื้ออุปกรณ ปฐมพยาบาลและยาสามัญประจําบาน
สําหรับเด็กปฐมวัย ประจําศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก เชน วัสดุ,อุปกรณ ปฐมพยาบาล,คายา
เวชภัณฑ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการทัศนศึกษาการทําเครือ
่ งปั้นดินเผาในชุมชนและแหลงเรียนรูบา นดิน
เพือ
่ จายเป็ นคาทัศนศึกษาการทําเครือ
่ งปั้นดินเผาในชุมชนและแหลงเรียนรูบา นดิน
ของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กอางหนองแหน เชน คาป ายโครงการ คาพาหนะเดินทาง คา
วิทยากร และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการทัศนศึกษาสวนสัตวนครราชสีมา/สวนผีเสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน คาวัสดุอป
ุ กรณ
และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
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คาใชจา ยโครงการแหลงเรียนรใู นชุมชน

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยโครงการศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชน เชน คาป ายโครงการ
คาวิทยากร คาพาหนะ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการอนุ รกั ษ วฒ
ั นธรรมไทย

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยโครงการอนุรกั ษ วฒ
ั นธรรมไทย เชน คาวัสดุอป
ุ กรณ คา
วิทยากร คาป ายโครงการ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินราย
ได
้ ปี ใหมของศูนยพฒ
คาใชจา ยในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ/วันขึน
ั นาเด็กเล็ก

จํานวน

40,000 บาท

้ ปี ใหมของศูนย
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ/วันขึน
เพือ
พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา เชน คาป าย
โครงการ คาจางทําอาหาร คาเครือ
่ งดืม
่ คาจางเหมาอุปกรณ คาของขวัญ ของที่
ระลึก คาการแสดงของเด็กและคาใชจา ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ นใหกบั เด็กศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน เบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง,คายานพาหนะ,คาเชาทีพ
่ กั ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา

จํานวน

30,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา เชน คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ เป็ นตน ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
โครงการสนับสนุ นคาใชจา ยการบริหารสถานศึกษา

จํานวน

1,670,400 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยโครงการสนับสนุนคาใชจา ยการบริหารสถานศึกษา แยกเป็ น
1) คาอาหารกลางวันของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ตัง้ ไว 1,590,400.-บาท เพือ
่ จาย
เป็ นคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,590,400.บาท
2) คาวัสดุการเรียน ตัง้ ไว 30,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุการเรียน เชน ดินสอ
ยางลบ สีเทียน สีนํ้า กระดาษ ฯลฯ ของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัวศาลา ตัง้ จายจากเงินรายได
3) คาอุปกรณ การเรียน ตัง้ ไว 50,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นคาอุปกรณ การเรียน
ั นาเด็ก
เชน คาแบบฝึ กหัดเตรียมความพรอมสําหรับเด็กปฐมวัย ฯลฯ ของศูนยพฒ
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา ตัง้ จายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

35,000 บาท

วัสดุสาํ นักงาน

จํานวน

105,700 บาท

่ จายเป็ นคากระดาษ คาแบบพิมพ สมุดบัญชี หมึกถายเอกสาร ปากกา ดินสอ
เพือ
ยางลบ สิง่ พิมพทไี่ ดจากการซื้อหรือจางพิมพ เครือ
่ งเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ
ิ า พรม
กรรไกร ตรายาง กาว นํ้ายาลบคําผิด แฟ ม ซอง เครือ
่ งคํานวณเลข นาฬก
พระพุทธรูป กุญแจ กระเป า เครือ
่ งตัดกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ตัง้ จาย
จากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

110,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาราวแสตนเลสในหองนํ้า ถวย ถาดหลุม ถาด ชาม ชอน แกว กระทะ
หมอ มีด เขียง กะละมัง ทัพพี ถังขยะ ถุงพลาสติก ถังขยะพลาสติกแบบมีลอ
 เลือ
่ น
ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาอาหารเสริม (นม)

จํานวน

2,204,700 บาท

เพือ
่ จายเป็ นรายจายเพือ
่ ซอมแซมบํารุงรักษาเพือ
่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ วง
เงินไมเกิน 5,000 บาท ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคาอาหารเสริม (นม)แยกเป็ น
1) คาอาหารเสริม (นม) แกเด็กนักเรียนทัง้ 4 โรงเรียน ตัง้ ไว 1,608,880.- บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาอาหารเสริม (นม) แกเด็กนักเรียนของโรงเรียน 4 โรงเรียน ไดแก
โรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา, โรงเรียนบานหนองตะลุมป ุก, โรงเรียนอางหนอง
แหนประชาสามัคคี และโรงเรียนบานหนองตาคง ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2) คาอาหารเสริม (นม) ของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ตัง้ ไว 595,820.- บาท เพือ
่ จาย
เป็ นคาอาหารเสริม (นม) แกเด็กนักเรียนของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา ตัง้ จายจากเงินรายได จํานวน 39,180.- บาท และ
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป 556,640.- บาท
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วัสดุการเกษตร

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม กรรไกรตัดกิง่ ไม เขงพลาสติก
คราด ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายไ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จํานวน

13,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกน
ั และสีน้ํา ฟิ ลม ฟิ ลมสไลด รูปสีหรือขาว
ดําทีไ่ ดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร

จํานวน

40,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคา แผนหรือจานบันทึกขอมูล เมนบอรด เมาส แป นพิมพ CD-ROM
โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือ ซอฟตแวร หมึกพิมพ ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุเครือ
่ งดับเพลิง

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อถังดับเพลิงถังแดงชนิดผงเคมีแหง ขนาดความจุไมนอยกวา
15 ปอนด จํานวน 12 ถัง ๆ ละ 3,000.- บาท เป็ นเงิน 36,000.- บาท ตัง้ จายจาก
เงินรายได

ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
กลองโทรทัศน วงจรปิ ด (CCTV)
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดกลองโทรทัศน วงจรปิ ด (CCTV) พรอมอุปกรณ ครบชุดและติดตัง้
เป็ นกลองแบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera) จํานวน 4 ตัว โดยมีคณ
ุ สมบัติ
พื้นฐานดังนี้
- เป็ นกลองจงจรปิ ดชนิด IP/Network Camera ชนิดประจําที่
- สามารถแสดงภาพไดดีทง้ ั เวลากลางวันและกลางคืน(Day/Night Camera) โดย
มีการควบคุมการเลือ
่ น IR Filter อัตโนมัตใิ นตัวกลองเมือ
่ เปลีย่ นโหมด
- มีขนาดตัวรับภาพไมเล็กกวา 1/3 นิ้ว ชนิด CMOS หรือ MOS หรือ CCD หรือ
ทีด
่ ีกวาพรอมเลนสอยูภายในตัวกลอง หรือมีเลนสแบบตอภายนอกทีเ่ ป็ นชนิดปรับ
ชองรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัตไิ ด
- สามารถตัง้ คาการแสดงความละเอียดภาพสําหรับพื้นทีท
่ ่วั ไป และสําหรับพื้นที่
สําคัญใหแตกตางกันได และสามารถสงสัญญาณภาพไดที่ 25 FPS หรือดีกวา
้ ไป หรือ Full
- ความละเอียดของกลองโทรทัศน วงจรปิ ดตัง้ แต 2 ลานพิกเซลขึน
HD 1080p หรือดีกวา
- ตัวกลองรองรับมาตรฐานที่ IP66 หรือดีกวา หรือมีอป
ุ กรณ หม
ุ กลอง (Housing)
ทีไ่ ดมาตรฐาน IP66 เป็ นอุปกรณ เพิม
่ เติมสําหรับใชกบั กลองเพือ
่ ติดตัง้ ไดทง้ ั ภายใน
และภายนอกอาคาร
- มีความไวแสงนอยทีส
่ ด
ุ ไมมากกวา 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Day
Model) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night
Model) หรือดีกวา
- มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพือ
่ ใหภาพมีความคมชัดทัง้ ในเวลา
กลางวันและกลางคืนสําหรับพื้นทีส่ าํ คัญ
- สงสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือดีกวา
- รองรับการสงสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพื้นทีส่ าํ คัญ
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีม
่ ีความแตกตางของแสงมาก (wide
Dynamic Range, WDR)
- มีระบบการแสกนภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกวา
- รองรับการจายไฟแบบ POE
- สามารถทํางานผานระบบมาตรฐาน IPV4 และ IPV6
ตัง้ จายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ เพือ
่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ทีม
่ ีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท ตัง้ จายจากเงินรายได
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เงินอุดหนุ นสวนราชการ

จํานวน

3,936,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

390,500 บาท

่ จายเป็ นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมปรับปรุงเงินเดือน ไดแก ตําแหน ง
เพือ
นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ,เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน,เจาพนักงานสงเสริม
สุขภาพ,นักวิชาการสุขาภิบาล หรือตําแหน งอืน
่ ๆ พรอมปรับปรุงเงินเดือน ตัง้ จาย
จากเงินรายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

184,800 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินอุดหนุนสวนราชการ แยกเป็ น
1) อุดหนุ นคาอาหารกลางวันของโรงเรียนทัง้ 4 โรงเรียน ตัง้ ไว 3,536,000.บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทัง้ 4 โรงเรียน
ไดแก โรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา, โรงเรียนบานหนองตะลุมป ุก, โรงเรียนอาง
หนองแหนประชาสามัคคี และโรงเรียนบานหนองตาคง ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
2) อุดหนุนโรงเรียนทัง้ 4 โรงเรียน ตัง้ ไวรวม 400,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นคา
สนับสนุ นโรงเรียนทัง้ 4 โรงเรียน ไดแก
- โครงการสงเสริมนิสยั รักการอาน พัฒนาเด็กไทยเขาใจเรือ
่ งอาเซียน ตัง้ ไว
100,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นคาสนับสนุนโครงการสงเสริมนิสยั รักการอาน พัฒนา
่ เพือ
่
เด็กไทยเขาใจเรือ
่ งอาเซียน ของโรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา หรือรายการอืน
พัฒนางานดานการศึกษา ตัง้ จายจากเงินรายได
- โครงการจัดซื้อสือ
่ การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวช
ิ าภาษาตางประเทศ
วิทยาศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี, โครงการจัดซื้อหนังสือเขาหอง
สมุด, โครงการจัดจางครูผส
ู อน ตัง้ ไว 100,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นคาสนับสนุน
โครงการจัดซื้อสือ
่ การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวช
ิ าภาษาตางประเทศ
วิทยาศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี, โครงการจัดซื้อหนังสือเขาหอง
่
สมุด, โครงการจัดจางครูผส
ู อนของโรงเรียนบานหนองตะลุมป ุก หรือรายการอืน
เพือ
่ พัฒนางานดานการศึกษา ตัง้ จายจากเงินรายได
- โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานทีแ
่ ละโครงการจางครูสาขาวิชาสุข
ศึกษา-พลศึกษา ตัง้ ไว 100,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นคาสนับสนุนโครงการ
ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู นอกสถานทีแ
่ ละโครงการจางครูสาขาวิชาสุขศึกษา่ เพือ
่ พัฒนางาน
พลศึกษาของโรงเรียนอางหนองแหนประชาสามัคคี หรือรายการอืน
ดานการศึกษา ตัง้ จายจากเงินรายได
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตัง้ ไว 100,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นคาสนับ
สนุ นโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนบานหนองตาคง หรือรายการ
อืน
่ เพือ
่ พัฒนางานดานการศึกษา ตัง้ จายจากเงินรายได

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยในการชวยเหลือเด็กยากไร
เพือ
่ จายเป็ นคาชวยเหลือเด็กยากไรภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ศาลา เชน อุปกรณ การเรียน, หนังสือเรียน, ชุดนักเรียน ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล แยกเป็ น
1) เงินคาการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตัง้ ไว 159,800.- บาท
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ไดแก นักวิชาการ
สงเสริมสุขภาพ, เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน, เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ, นัก
วิชาการสุขาภิบาล หรือตําแหน งอืน
่ ๆ พรอมปรับปรุงเงินเดือน ตัง้ จายจากเงินราย
ได
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2) เงินปรับเพิม
่ สําหรับวุฒท
ิ ี่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
รับรอง ตัง้ ไว 25,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินทีป
่ รับเพิม
่ สําหรับวุฒท
ิ ี่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวาคุณสมบัตน
ิ น
้ ั เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหน งทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ของพนักงานสวนตําบล ไดแก นักวิชาการสงเสริม
สุขภาพ, เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน, เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ, นักวิชาการ
สุขาภิบาล หรือตําแหน งอืน
่ ๆ พรอมปรับปรุงเงินเดือน ตัง้ จายจากเงินรายได

คาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

จํานวน

150,000 บาท

่ จายเป็ นเงินผลประโยชน ตอบแทนอืน
่ แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
เพือ
เป็ นกรณี พเิ ศษ (เงินรางวัลประจําปี ) ไดแก ตําแหน ง นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ,
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน, เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ, นักวิชาการสุขาภิบาล
หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาเชาบาน

จํานวน

10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินราย
ได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เชน เบี้ย
เลี้ยงเดินทาง,คายานพาหนะ,คาเชาทีพ
่ กั ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา เชน คาธรรมเนี ยมและคาลงทะเบียนตาง
ๆ ฯลฯ เป็ นตน ตัง้ จายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

40,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง

จํานวน

20,000 บาท

่ จายเป็ นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หมอนํ้ารถยนต ตลับลูกปื น เพลา หัว
เพือ
เทียน นํ้ากลั่น ไขควง นํ้ามันเบรก นอตและสกรู ฟิ ลมกรองแสง กระจกมองขาง
กระจกไฟรถยนต หมอนํ้า แมแรง ล็อคเกียร-คลัตว-พวงมาลัย ฯลฯ ตัง้ จายจากเงิน
รายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

จํานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคานํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครือ
่ ง นํ้ามันกาด นํ้ามันจารบี ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทย

จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงิน
รายได
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการ,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาเชาทรัพยสน
ิ ,
คาโฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตาง ๆ, คาจางเหมาบริการ, คาใชจา ยในการ
ดําเนินคดี, คาเบี้ยประกัน, คาติดตัง้ โทรศัพท, คาจางเหมาจัดทําของ, คาจาง
เหมาบริการใหผูร บ
ั จางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึง่ มิใชเป็ นการประกอบ ดัดแปลง
ตอเติมครุภณ
ั ฑหรือสิง่ กอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูจา งเป็ นตน
ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภณ
ั ฑ ทีช
่ าํ รุดเสียหาย ไดแก โตะ เกาอี้
รถยนต ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อวัสดุวท
ิ ยาศาสตรหรือการแพทยเกีย่ วกับการป องกันการแกไข
ปัญหายาเสพติด และโรคอืน
่ ๆ ฯลฯ เชน คายา เวชภัณฑ เคมีภณ
ั ฑ วัคซีน นํ้ายาฆา
เชื้อโรค นํ้ายาสารเคมีตรวจปัสสาวะ ขวดใสปสั สาวะ ฯลฯ ตัง้ จายจากรายได
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

จํานวน

40,000 บาท

เงินอุดหนุ นสวนราชการ

จํานวน

5,000 บาท

1) อุดหนุ นอําเภอเมืองนครราชสีมา แยกเป็ น
1.1) โครงการสนับสนุ นกิจการกาชาดจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 5,000.- บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาสนับสนุนกิจกรรมกาชาด จังหวัดนครราชสีมา ตัง้ จายจากเงินรายได
ทัง้ นี้ จะดําเนินการไดตอ
 เมือ
่ ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่ ระดับจังหวัด
เงินอุดหนุ นกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน

จํานวน

100,000 บาท

คาใชจา ยโครงการณรงคปองกันโรคพิษสุนขั บา

จํานวน

150,000 บาท

่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการป องกันโรคพิษสุนข
ั บา เชน คาป าย คาวิทยากร
เพือ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ
่ งดืม
่ ยาคุมกําเนิด คายา คาเวชภัณฑ เคมีภณ
ั ฑ
วัคซีน นํ้ายาฆาเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ คาจางเหมา และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจํา
เป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการตรวจสุขภาพประจําปี

จํานวน

50,000 บาท

่ จายเป็ นคาใชจา ยในโครงการตรวจสุขภาพของคณะผูบริหาร พนักงานสวน
เพือ
ตําบล เชน คาใชจา ยในการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑงานอาชีวอนามัย คา
เวชภัณฑ เคมีภณ
ั ฑ คายา วัสดุอป
ุ กรณ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จาย
จากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการบานเรือนน าอยู หมูบา นสะอาด

จํานวน

50,000 บาท

เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยในโครงการบานเรือนน าอยู หมูบา นสะอาด เชน คาใชจา ยในการ
จัดรณรงคและกิจกรรมเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม การรักษาความสะอาด คารางวัล
ประกวด และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการเฝ าระวังสิง่ แวดลอม

จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการเฝ าระวังสิง่ แวดลอม เชน คาตรวจสอบคุณภาพ
นํ้า,อากาศ หรือคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก

จํานวน

200,000 บาท

่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการป องกันโรคไขเลือดออก เชน คาป ายโครงการ
เพือ
คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ
่ งดืม
่ คาแผนพับ คาป ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ คาจางเหมาแรงงานพนหมอกควัน คานํ้ายา คาทรายอะเบท คาวัสดุ
อุปกรณ คาเวชภัณฑ คานํ้ามัน คาจางเหมา ในการกําจัดยุงลาย และคาใชจา ยอืน
่ ๆ
ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมตด
ิ ตอ

จํานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑใหสามารถใชงานไดตามปกติทม
ี่ ีวง
เงินเกินกวา 5,000 บาท ตัง้ จายจากเงินรายได

1) อุดหนุนอาสาสมัครประจําหมูบา น (อสม.) ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตชุมชน/หมูบา น จํานวน 100,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นคาสนับสนุน
การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชน/หมูบา น ๆ ละ 10,00 บาท
จํานวน 10 หมูบา น เป็ นเงิน 100,000 บาท ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอและไม
ติดตอ โรคเรื้อน ไขหวัดนก ไขหวัดใหญ 2009 เชน คาแผนพับ คาป ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ
่ งดืม
่ คายา คา
เวชภัณฑ เคมีภณ
ั ฑ วัคซีน นํ้ายาฆาเชื้อโรค วัสดุอป
ุ กรณ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตาม
ความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
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คาใชจา ยโครงการอบรมฟื้ นฟูศกั ยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา น และผน
ู ํา
ในองคกรชุมชน

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

คาใชจา ยโครงการสงเสริมกิจกรรมผูสงู อายุ/ผพ
ู ก
ิ าร

จํานวน

200,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ/ผพ
ู ก
ิ าร เชน คาอาหาร
และเครือ
่ งดืม
่ คาวิทยากร คาพาหนะ คาทีพ
่ กั คาวัสดุอป
ุ กรณ คาป ายโครงการ และ
คาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการสงเสริมอาชีพผูสงู อายุและผพ
ู ก
ิ าร

จํานวน

50,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

549,300 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุง
ตําแหน ง ไดแก ตําแหน ง ผูอาํ นวยการกองชาง, เจาหนาทีบ
่ ริหารงานทั่วไป หรือ
ตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

47,600 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล แยกเป็ น
1) เงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตัง้ ไว 40,600.- บาท เพือ
่ จาย
เป็ นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตําแหน ง เจาหนาทีบ
่ ริหารงาน
ทั่วไป ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินปรับเพิม
่ สําหรับคุณวุฒท
ิ ี่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
รับรอง ตัง้ ไว 7,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินทีป
่ รับเพิม
่ สําหรับคุณวุฒท
ิ ี่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวาคุณวุฒน
ิ น
้ ั เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ตําแหน งทีไ่ ดรบั ไดแก ตําแหน ง เจาหนาทีบ
่ ริหารงานทั่วไป ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินประจําตําแหน ง

จํานวน

134,400 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินประจําตําแหน งพนักงานสวนตําบล แยกเป็ น
1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหน งพนักงานสวนตําบล ระดับ 8 ตัง้ ไว 67,200.บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนประจําตําแหน งใหแกพนักงานสวนตําบลทีด
่ าํ รง
ตําแหน งระดับ 8 ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล ระดับ 8 ตัง้ ไว 67,200.- บาท
เพือ
่ จายเป็ นเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลทีด
่ าํ รงตําแหน ง
ระดับ 8 ตัง้ จายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

169,500 บาท

่ จายเป็ นคาใชจา ยในการฝึ กอบรมสัมมนา ใหความรูปองกันและควบคุมโรค
เพือ
ติดตอและไมตด
ิ ตอ สงเสริมใหมีสว นรวมในการเฝ าระวังและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดตอ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาพาหนะ คาวัสดุอป
ุ กรณ หรือคา
ใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการอบรมใหความรูแกนนําในการป องกันโรคระบาด
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการอบรมใหความรูแกนนําในการป องกันโรคระ
บาด เชน คาจัดทําป ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ
่ ง
ดืม
่ คาวัสดุอป
ุ กรณ การอบรม เคมีภณ
ั ฑ คายาสําหรับป องกันโรคและคาใชจา ยอืน
่
ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุและผูพก
ิ าร เชน คา
วิทยากร,คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ,คาป ายโครงการ,คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจา ยอืน
่
ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคาจางชั่วคราวแกพนักงานจางทีป
่ ฏิบตั ห
ิ นาทีใ่ นองคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ผช
ู ว ยเจาหนาทีธ่ ุรการ,พนักงานทั่วไป หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจาก
เงินรายได
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เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

63,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

จํานวน

175,500 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน
่ แยกเป็ น
1) เงินประโยชน ตอบแทนอืน
่ สําหรับพนักงานสวนทองถิน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ(เงิน
รางวัลประจําปี ) (203) ตัง้ ไว 170,500.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินผลประโยชน ตอบ
แทนอืน
่ แกพนักงานสวนตําบลและลูกจางเป็ นกรณี พเิ ศษ ไดแก ผอ
ู าํ นวยการกอง
ชาง, เจาหนาทีบ
่ ริหารงานทั่วไป, ผูชว ยเจาหนาทีธ่ ุรการ ,พนักงานทั่วไป หรือ
ตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
2) คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน ตัง้ ไว 5,000.- บาท เพือ
่ จายใหแก
คณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาเชาบาน

จํานวน

48,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินสวัสดิการคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายกําหนด
ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน

30,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินสวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล ตัง้
จายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือบุตร

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

20,000 บาท

่ เป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปปฏิบตั ริ าชการในราชอาณาจักร และนอกราช
เพือ
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ กั คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการถายแบบและเอกสาร

จํานวน

8,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชในการถายแบบกอสราง เอกสารทีใ่ ชในการสอบราคา ประกวด
ราคา ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา

จํานวน

40,000 บาท

เพือ
่ จายใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา เชน คาธรรมเนี ยมและคาลงทะเบียนตาง
ๆ ฯลฯ เป็ นตน ตัง้ จายจากเงินรายได
คารังวัดทีด
่ น
ิ

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง แยกเป็ น
1) เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตัง้ ไว 58,000.- บาท เพือ
่ จาย
เป็ นเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง ตัง้ ไว 5,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินคา
ตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตามภารกิจทีม
่ ีผลการประเมินการปฏิบตั งิ านดี
เดน ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินสวัสดิการคาชวยการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงิน
รายได
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาจางหมาบริการ, คาในการจางทําของ คาสูบนํ้า คาจางแรงงานใน
การสรางบานใหประชาชนผูดอ
 ยโอกาส ผูยากไร และผยู ากจน คาติดตัง้ โทรศัพท
คาทําประกันภัยรถยนต,คาธรรมเนียมตางๆ, คาติดตัง้ INTER NET คาจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขา วสารทางวิทยุ หรือสิง่ พิมพตา งๆฯลฯ ของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นรายจายเพือ
่ ซอมแซมบํารุงรักษาเพือ
่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ วง
เงินไมเกิน 5,000 บาท ของกองชางตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 เชน รถยนต
รถจักรยานยนต เครือ
่ งถายเอกสาร เครือ
่ งคอมพิวเตอร เครือ
่ งปริน
๊ เตอร เครือ
่ ง
พิมพดีด ตู โตะ เกาอี้ กลองถายรูป เครือ
่ งปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ ตัง้ จายจากเงิน
รายได
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วัสดุสาํ นักงาน

จํานวน

70,000 บาท

่ จายเป็ นคากระดาษ หมึก ยางลบ ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด แผนป ายจราจร
เพือ
ป ายประชาสัมพันธ หมึกผงเติมเครือ
่ งถายเอกสาร เครือ
่ งคํานวณเลข กรรไกร
ตรายาง แฟ ม ซอง สิง่ พิมพทไี่ ดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินราย
ได
วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

2,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง

จํานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หมอนํ้ารถยนต ตลับลูกปื น เพลา หัว
เทียน นํ้ากลั่น ไขควง นํ้ามันเบรก กระจกมองขาง กระจกไฟรถยนต ฯลฯ ตัง้ จาย
จากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

จํานวน

150,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคานํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครือ
่ ง นํ้ามันจารบี ฯลฯ ตัง้ จายจาก
เงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จํานวน

40,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกน
ั และสี ฟิ ลม ฟิ ลมสไลด แถบบันทึกเสียง
และภาพ ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร

จํานวน

40,000 บาท

คาบริการไปรษณี ย

จํานวน

1,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณี ย คาโทรเลข คาธนาณัติ ฯลฯ ตัง้ จายจากเงิน
รายได
คาบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

748,900 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุง
ตําแหน ง ไดแก ตําแหน ง นักบริหารงานชาง, นายชางไฟฟ า, นายชางโยธา 2
ตําแหน ง หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

71,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาแปรง ไมกวาด ถวย ชาม ชอนสอม ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคา AIR CARD อินเตอรเน็ ตไรสายพรอมซิมการด แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล เมนบอรด เมาส หมึก CD-ROM โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ตัง้
จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคาโทรภาพ โทรสาร คาใชจา ยเกีย่ วกับการใชระบบอินเตอรเน็ ต และ
คาใชจา ยเพือ
่ ใหไดใชบริการ ตัง้ จายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
เพือ
่ จายเป็ นรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑเพือ
่ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติทม
ี่ ีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล แยกเป็ น
1) เงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตัง้ ไว 61,000.- บาท เพือ
่ จาย
เป็ นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตําแหน ง นายชางไฟฟ า, นาย
ชางโยธา หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินปรับเพิม
่ สําหรับคุณวุฒท
ิ ี่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
รับรอง ตัง้ ไว 10,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินทีป
่ รับเพิม
่ สําหรับคุณวุฒท
ิ ี่ ก.พ.หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวาคุณวุฒน
ิ น
้ ั เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ตําแหน งทีไ่ ดรบั ไดแก นายชางไฟฟ า,นายชางโยธา หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จาย
จากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

83,200 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจางชั่วคราวแกพนักงานจางทีป
่ ฏิบตั ห
ิ นาทีใ่ นองคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ผูชว ยชางไฟฟ า และตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

34,700 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

จํานวน

197,900 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินผลประโยชน ตอบแทนอืน
่ แกพนักงานสวนตําบลและลูกจางเป็ น
กรณี พเิ ศษ ไดแก นักบริหารงานชาง, นายชางไฟฟ า,นายชางโยธา, ผูชว ยชาง
ไฟฟ า หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบลและลูกจางทีป
่ ฏิบตั ก
ิ ารทํางานนอกเวลา
ราชการตามนโยบายของทางราชการ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาเชาบาน

จํานวน

70,800 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินสวัสดิการคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามกฎหมาย ตัง้ จาย
จากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

40,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินสวัสดิการคาชวยการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงิน
รายได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

15,000 บาท

่ เป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปปฏิบตั ริ าชการในราชอาณาจักร และนอกราช
เพือ
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ กั คาบริการจอดรถ
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
ของพนักงานสวนตําบล/ลูกจาง ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง แยกเป็ น
1) เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตัง้ ไว 29,700.- บาท เพือ
่ จาย
เป็ นเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง ตัง้ ไว 5,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินคา
ตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตามภารกิจทีม
่ ีผลการประเมินการปฏิบตั งิ านดี
เดน ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินสวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล ตัง้
จายจากเงินรายได
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการตางๆและคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง กรณี ที่ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา ไมสามารถ
ดําเนินการได เชน คาจางเครือ
่ งจักรกล ยานพาหนะ การติดตัง้ ไฟฟ า คาทํา
ประกันภัยรถยนต คาธรรมเนี ยมตาง ๆ ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
อืน
่ ๆทีเ่ ขาประเภทรายจายนี้ ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

เพือ
่ จายใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา เชน คาธรรมเนี ยมและคาลงทะเบียนตาง
ๆ ฯลฯ เป็ นตน ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟ าและวิทยุ
เพือ
่ จายเป็ นคาฟิ วส เข็มขัดรัดสายไฟ ปลัก
๊ ไฟฟ า ชุดโคมไฟ ฯลฯ ตัง้ จายจากเงิน
รายได
คาไฟฟ า
เพือ
่ จายเป็ นคาไฟฟ าสาธารณะหมูบา นตําบล ตัง้ จายจากเงินรายได
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เงินอุดหนุ นสวนราชการ

จํานวน

1,500,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง

จํานวน

30,000 บาท

่ จายเป็ นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หมอนํ้ารถยนต ตลับลูกปื น เพลา หัว
เพือ
เทียน นํ้ากลั่น ไขควง นํ้ามันเบรก นอตและสกรู ฟิ ลมกรองแสง กระจกมองขาง
กระจกไฟรถยนต หมอนํ้า แมแรง ล็อคเกียร-คลัตว-พวงมาลัย ฯลฯ ตัง้ จายจากเงิน
รายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

952,500 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจางชั่วคราวของพนักงานจาง ทีป
่ ฏิบตั ห
ิ นาทีใ่ นองคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ตําแหน ง พนักงานขับรถยนต, คนงานประจํารถขยะ หรือตําแหน ง
อืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

463,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินอุดหนุนสวนราชการ แยกเป็ น
1) อุดหนุ นการไฟฟ าสวนภูมภ
ิ าค สาขาหัวทะเล ตัง้ ไวรวม 1,500,000.- บาท
เพือ
่ จายเป็ นคาติดตัง้ มิเตอรไฟฟ า ขยายเขตแรงตํ่า และติดตัง้ โคมไฟฟ าสาธารณะ
ทัง้ ตําบลหนองบัวศาลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขยายเขตไฟฟ าแรงตํ่าและติดตัง้ โคมไฟฟ าสาธารณะทัง้ ตําบลหนองบัวศาลา
จํานวน 1,500,000.- บาท โดยจายเป็ นคาติดตัง้ เสาไฟฟ า เดินสายไฟฟ า ติดตัง้
มิเตอรไฟฟ า และคาดําเนินการเดินสายดับและติดตัง้ โคมไฟฟ าพรอมอุปกรณ ติด
ตัง้ สวิทช ปิ ด – เปิ ดไฟอัตโนมัตแ
ิ ละติดตัง้ โคมไฟสาธารณะชนิดหลอดฟลูออเรส
เซนต ขนาด 2 x 36 วัตต ทัง้ ตําบลหนองบัวศาลา ตัง้ จายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพือ
่ จายเป็ นรายจายเพือ
่ ซอมแซมบํารุงรักษาเพือ
่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ วง
เงินไมเกิน 5,000 บาท ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคานํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครือ
่ ง นํ้ามันกาด นํ้ามันจารบี ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑใหสามารถใชงานไดตามปกติทม
ี่ ีวง
เงินเกินกวา 5,000 บาท ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง แยกเป็ น
1) เงินเพิม
่ คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตัง้ ไว 457,000.- บาท เพือ
่ จาย
เป็ นคาการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ไดแก ตําแหน ง พนักงานขับรถ
ยนต, คนงานประจํารถขยะหรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง ตัง้ ไว 6,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินคา
ตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ทีม
่ ีผลการประเมินดานการปฏิบตั ิ
งานดีเดน ตัง้ จายจากเงินรายได
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คาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

จํานวน

290,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คายานพาหนะ, คาเชาทีพ
่ กั ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล
ลูกจาง ทีไ่ ดรบั อนุญาตใหเดินทางไปราชการ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา เชน คาธรรมเนี ยมและคาลงทะเบียนตาง
ๆ ฯลฯ เป็ นตน ตัง้ จายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

100,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง

จํานวน

220,000 บาท

่ จายเป็ นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หมอนํ้ารถยนต ตลับลูกปื น เพลา หัว
เพือ
เทียน นํ้ากลั่น ไขควง นํ้ามันเบรก นอตและสกรู ฟิ ลมกรองแสง กระจกมองขาง
กระจกไฟรถยนต หมอนํ้า แมแรง ล็อคเกียร-คลัตว-พวงมาลัย ฯลฯ ตัง้ จายจากเงิน
รายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน
่

จํานวน

750,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคานํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครือ
่ ง นํ้ามันกาด นํ้ามันจารบี ฯลฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุเครือ
่ งแตงกาย

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

290,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินผลประโยชน ตอบแทนอืน
่ แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
เป็ นกรณี พเิ ศษ เงินรางวัลประจําปี )ไดแก ตําแหน ง พนักงานขับรถยนต,คนงาน
ประจํารถขยะ หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการ,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาเชาทรัพยสน
ิ ,
คาโฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจางเหมาบริการ, คาใชจา ยในการ
ดําเนินคดี, คาเบี้ยประกัน, คาติดตัง้ โทรศัพท, คาจางเหมาจัดทําของ, คาจาง
เหมาบริการใหผูร บ
ั จางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึง่ มิใชเป็ นการประกอบ ดัดแปลง
ตอเติมครุภณ
ั ฑหรือสิง่ กอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูจา งเป็ นตน
ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

เพือ
่ จายเป็ นรายจายเพือ
่ ซอมแซมบํารุงรักษาเพือ
่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ วง
เงินไมเกิน 5,000 บาท ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุเครือ
่ งแตงกายชุดปฏิบตั งิ าน พนักงานเก็บขยะ,พนักงานรถกช
ู ีพ
หรือรายจายอืน
่ ทีอ่ ยูในประเภทนี้ ตัง้ จายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑใหสามารถใชงานไดตามปกติทม
ี่ ีวง
เงินเกินกวา 5,000 บาท ตัง้ จายจากเงินรายได

เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ไดแก
ตําแหน ง นักพัฒนาชุมชน,เจาหนาทีพ
่ ฒ
ั นาชุมชน หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจาก
เงินรายได
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เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

115,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

จํานวน

85,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินผลประโยชน ตอบแทนอืน
่ แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
เป็ นกรณี พเิ ศษ (เงินรางวัลประจําปี )ไดแก ตําแหน ง นักพัฒนาชุมชน,เจาหนาที่
พัฒนาชุมชน หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาเชาบาน

จํานวน

10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินราย
ได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คายานพาหนะ, คาเชาทีพ
่ กั ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ทีไ่ ดรบั อนุ ญาตใหเดินทางไปราชการ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล แยกเป็ น
1) เงินคาการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตัง้ ไวรวม 100,000.- บาท
เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ไดแก นักพัฒนา
ชุมชน, เจาหนาทีพ
่ ฒ
ั นาชุมชน หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินปรับเพิม
่ สําหรับวุฒท
ิ ี่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
รับรอง ตัง้ ไว 15,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินทีป
่ รับเพิม
่ สําหรับวุฒท
ิ ี่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวาคุณสมบัตน
ิ น
้ ั เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหน งทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ของพนักงานสวนตําบล ไดแก ตําแหน ง นักพัฒนา
ชุมชน, เจาหนาทีพ
่ ฒ
ั นาชุมชน หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงิน
รายได
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการ,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาเชาทรัพยสน
ิ ,
คาโฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจางเหมาบริการ, คาใชจา ยในการ
ดําเนินคดี, คาเบี้ยประกัน, คาติดตัง้ โทรศัพท, คาจางเหมาจัดทําของ, คาจาง
เหมาบริการใหผูร บั จางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึง่ มิใชเป็ นการประกอบ ดัดแปลง
ตอเติมครุภณ
ั ฑหรือสิง่ กอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูจา งเป็ นตน
ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

เพือ
่ จายใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา เชน คาธรรมเนี ยมและคาลงทะเบียนตาง
ๆ ฯลฯ เป็ นตน ตัง้ จายจากเงินรายได

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยโครงการแกจน คนโคราช
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการแกจน คนโคราช โดยการชวยเหลือครัวเรือนที่
ตกเกณฑ จปฐ. ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการจัดตัง้ ชุดเฉพาะกิจระดับตําบลในการตัง้ ดานตรวจตราเฝ าระวังยา
เสพติดในพื้นที่
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการจัดตัง้ ชุดเฉพาะกิจระดับตําบลในการตัง้ ดาน
ตรวจตราเฝ าระวังยาเสพติดในพื้นที่ เชน คาอาหารวางและเครือ
่ งดืม
่ คาวัสดุ
อุปกรณ คานํ้ามันเชื้อเพลิง หรือคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินราย
ได
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คาใชจา ยโครงการประชุมประชาคมหมูบา นเพือ
่ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาและรวบรวม
ปัญหาความตองการของประชาชนประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี

จํานวน

5,000 บาท

่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการประชุมประชาคมหมูบา นเพือ
่ ชี้แจงแนวทางการ
เพือ
พัฒนาและรวบรวมปัญหาความตองการของประชาชนประกอบการจัดทําแผน
พัฒนาสามปี เชน คาป ายโครงการ คาเครือ
่ งดืม
่ คาวัสดุอป
ุ กรณ หรือคาใชจา ยอืน
่ ๆ
ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการฝึ กอาชีพระยะสัน
้

จํานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการดําเนินการตามโครงการฝึ กอาชีพระยะสัน
้ เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุในการฝึ กอบรม คาจางเหมาบริการ คาอาหารและเครือ
่ ง
ดืม
่ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการสงเสริม/สนับสนุ นการจัดทําแผนชุมชน

จํานวน

10,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการสงเสริม/สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เชน คา
ป ายโครงการ คาเครือ
่ งดืม
่ คาวัสดุอป
ุ กรณ หรือคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้
จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาบทบาทของสตรีและผน
ู ําชุมชน

จํานวน

800,000 บาท

่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาบทบาทของสตรีและ
เพือ
ผูนําชุมชน หรือโครงการอืน
่ ทีเ่ ป็ นการพัฒนากลุมสตรีและผน
ู ําชุมชน เชน คาป าย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ คาวัสดุอป
ุ กรณ คาทีพ
่ กั คาพาหนะ
หรือคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการจัดกิจกรรมรณรงคแกไขปัญหายาเสพติด

จํานวน

40,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจัดกิจกรรมรณรงคแกไขปัญหายาเสพติด เชน คาป าย
รณรงค คาเอกสาร คาแผนพับ หรือคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงิน
รายได
คาใชจา ยในการจัดประชุมประชาคมหมูบา นเพือ
่ ตรวจสอบผม
ู พ
ี ฤติการณ ดา นยาเสพติด

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการจัดประชุมประชาคมหมูบา นเพือ
่ ตรวจสอบผม
ู ี
พฤติการณ ดา นยาเสพติด เชน คาป ายโครงการ คาวัสดุอป
ุ กรณ หรือคาใชจา ยอืน
่ ๆ
ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการฝึ กอบรมครอบครัวอบอุน (สีขาว)

จํานวน

100,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยของโครงการอบรมครอบครัวอบอุน (สีขาว)เชน คาป าย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ คาวัสดุอป
ุ กรณ คาทีพ
่ กั คาพาหนะ
หรือคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการสรางภูมค
ิ ม
ุ กันป องกันยาเสพติดใหกบั เยาวชนทัว่ ไป

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

85,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการสรางภูมค
ิ ม
ุ กัน ป องกันยาเสพติดใหกบั เยาวชนทั่วไป
ของโครงการเสริมสรางและพัฒนาทักษะคุณภาพชีวต
ิ ชวนนองทําดี)หรือ โครงการ
อืน
่ เชน คาป ายโครงการ คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ คาวิทยากร คาวัสดุอป
ุ กรณ คาที่
พัก คาพาหนะ หรือคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได

เงินอุดหนุ นสวนราชการ
เพือ
่ จายเป็ นเงินอุดหนุนใหแกสว นราชการ แยกเป็ น
1) อุดหนุ นอําเภอเมืองนครราชสีมา ตัง้ ไว 30,000.- บาท แยกเป็ น
- โครงการป องกันการแพรระบาดของยาเสพติดโดยการเสริมสรางการมีสว นรวม
ของชุมชน/ประชาสังคม จํานวน 15,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินสนับสนุน
โครงการป องกันการแพรระบาดของยาเสพติดโดยการเสริมสรางการมีสว นรวมของ
ชุมชน/ประชาสังคม ตัง้ จายจากเงินรายได ทัง้ นี้จะดําเนินการไดตอ
 เมือ
่ ไดรบั ความ
เห็นชอบจากคณะอนุ กรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน
่ ระดับจังหวัด
- โครงการปรับเปลีย่ นทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000.บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินสนับสนุนโครงปรับเปลีย่ นทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ตัง้ จายจากเงินรายได ทัง้ นี้ จะดําเนินการไดตอ
 เมือ
่ ไดรบั ความเห็นชอบจาก
คณะอนุ กรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
ระดับจังหวัด 2) อุดหนุนสถานี2) อุดหนุ นตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ตัง้ ไว
55,000.- บาท แยกเป็ น
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- โครงการการศึกษาเพือ
่ ตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E
ประเทศไทย) จํานวน 55,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินสนับสนุนโครงการการศึกษา
เพือ
่ ตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) เชน คา
วิทยากร คาวัสดุอป
ุ กรณ คาอาหารวางและเครือ
่ งดืม
่ หรือคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความ
่ ไดรบ
ั ความเห็นชอบจาก
จําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได ทัง้ นี้ จะดําเนินการไดตอ
 เมือ
คณะอนุ กรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่
ระดับจังหวัด

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยโครงการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล

จํานวน

150,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล เชน คาวัสดุ
อุปกรณ ในการแขงขันกีฬา คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ คาเวชภัณฑยา คาถวย/เหรียญ
รางวัล คากรรมการ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล ภายในตําบลหนอง
บัวศาลา เชน คาวัสดุอป
ุ กรณ ในการแขงขันกีฬา คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ คา
เวชภัณฑยา คาถวย/เหรียญรางวัล คากรรมการ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจํา
เป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุกีฬา
เพือ
่ จายเป็ นคาวัสดุอป
ุ กรณ กีฬาหมูบา นละ 10,000.- บาท จํานวน 10 หมูบา น ตัง้
จายจากเงินรายได

เงินอุดหนุ นสวนราชการ
เพือ
่ จายเป็ นเงินอุดหนุนใหแกศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
ในการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครัง้ ที่ 43 (พ.ศ. 2557) และการแขงขันกีฬา
คนพิการแหงชาติ (ครัง้ ที่ 33) พ.ศ. 2558 ตัง้ จายจากเงินรายได ทัง้ นี้จะดําเนินการ
ไดตอ
 เมือ
่ ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน
่ ระดับจังหวัด

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยห
ู วั
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั เชน คาใชจา ยในพิธีทางศาสนา คาธงชาติ/ธงตราสัญลักษณ
คาจัดสถานที่ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาสิรก
ิ ต
ิ พ
ิ ์ ระบรมราชินีนาถ
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เชน คาป ายโครงการคาจาง
เหมาจัดสถานที่ คาไฟประดับ คาธงชาติ/ธงตราสัญลักษณ คาสังฆทาน และคาใช
จายอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการถวายเทียนพรรษา
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในการถวายเทียนพรรษา เชน คาป ายโครงการ เทียนพรรษา
คาสังฆทาน และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
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คาใชจา ยโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหนองบัวศาลา

จํานวน

30,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหนองบัวศาลา
เชน คาป ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร หรือคาใชจา ยอืน
่ ตามความจําเป็ น
ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง

จํานวน

150,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการประเพณี วน
ั ลอยกระทง เชน คาป ายโครงการ คา
เงินรางวัล คาของรางวัล คาของทีร่ ะลึกสําหรับกรรมการตัดสิน คาอาหารและเครือ
่ ง
ดืม
่ คามหรสพ คาจัดสถานที่ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงิน
รายได
คาใชจา ยโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต

จํานวน

100,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต เชน คาป ายโครงการ
เงินรางวัลการประกวด คาเครือ
่ งไฟ คามหรสพ คาจางเหมาการแสดง คาของที่
ระลึก คาตกแตงสถานที่ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในพิธีทางศาสนา

จํานวน

25,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยในพิธีทางศาสนาและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับศาสนา ในเขต
ตําบลหนองบัวศาลา เชน ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ปัจจัย-เครือ
่ ง
ไทยธรรม และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
โครงการสัปดาหสง เสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี 2557

จํานวน

10,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

1,135,920 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุง
ตําแหน ง ไดแก ตําแหน ง นักบริหารงานชาง,วิศวกรโยธา,สถาปนิก,นายชางโยธา,
นายชางเขียนแบบ,ชางผังเมือง หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

121,400 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

จํานวน

313,980 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน
่ แยกเป็ น
1) เงินประโยชน ตอบแทนอืน
่ สําหรับพนักงานสวนทองถิน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ(เงิน
รางวัลประจําปี ) ตัง้ ไว 283,980.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินผลประโยชน ตอบแทนอืน
่
แกพนักงานสวนตําบลและลูกจางเป็ นกรณี พเิ ศษ ไดแก นักบริหารงานชาง,วิศวกร
โยธา สถาปนิก,นายชางโยธา,นายชางเขียนแบบ,ชางโยธา,ชางผังเมือง หรือ
ตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
2) คาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ตัง้ ไว 30,000.บาท เพือ
่ จายใหแกพนักงานสวนตําบลตามระเบียบราชการ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ เป็ นคาใชจา ยโครงการสัปดาหสง เสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ประจําปี 2557 เชน คาป ายโครงการ คาธงธรรมจักร ธงชาติ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ
ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล แยกเป็ น
1) เงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตัง้ ไว 101,400.- บาท เพือ
่ จาย
เป็ นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ไดแก ตําแหน ง วิศวกรโยธา,
สถาปนิก, นายชางโยธา, นายชางเขียนแบบ, ชางผังเมือง หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้
จายจากเงินรายได
2) เงินปรับเพิม
่ สําหรับคุณวุฒท
ิ ี่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
รับรอง ตัง้ ไว 20,000.- บาท เพือ
่ จายเงินทีป
่ รับเพิม
่ สําหรับคุณวุฒท
ิ ี่ ก.พ.หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวาคุณวุฒน
ิ น
้ ั เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ตําแหน งทีไ่ ดรบั ไดแก นักบริหารงานชาง,วิศวกรโยธา สถาปนิก, นายชางโยธา,
นายชางเขียนแบบ,ชางผังเมือง หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบลและลูกจางทีป
่ ฏิบตั ก
ิ ารทํางานนอกเวลา
ราชการตามนโยบายของทางราชการ ตัง้ จายจากเงินรายได
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คาเชาบาน

จํานวน

99,600 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินสวัสดิการคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ผม
ู ีสท
ิ ธิเบิกคาเชา
บานไดตามระเบียบฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

20,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินสวัสดิการคาชวยการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล ผม
ู ีสท
ิ ธิเบิกได
ตามระเบียบฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

20,000 บาท

่ เป็ นคาใชจา ยในการเดินทางไปปฏิบตั ริ าชการในราชอาณาจักร และนอกราช
เพือ
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ กั คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนี ยมในการใชสนามบิน ฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

12,500,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินสวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล ผูมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการตางๆ และคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง กรณี ที่ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา ไมสามารถ
ดําเนินการได เชน คาจางเครือ
่ งจักรกล ยานพาหนะ การติดตัง้ ไฟฟ า คาจาง
เหมาบริการในการจางทําของ คาสูบนํ้า คาจางแรงงานในการสรางบานให
ประชาชนผูดอ
 ยโอกาส ผยู ากไร และผยู ากจน คาติดตัง้ โทรศัพท คาทําประกันภัยรถ
่ ๆทีเ่ ขาประเภท
ยนต และคาธรรมเนียม ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และอืน
รายจายนี้ ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

เพือ
่ จายใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา เชน คาธรรมเนี ยมและคาลงทะเบียนตาง
ๆ ฯลฯ เป็ นตน ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุกอ
 สราง
่ จายเป็ นคาอุปกรณ งานสํารวจพนสี เครือ
่ งมือดึงสายโทรศัพท คาซื้อวัสดุกอ

เพือ
สรางเพือ
่ นําไปสรางบานใหประชาชนผูดอ
 ยโอกาส ผูยากไร และผยู ากจน สังกะสี
กระเบื้อง ตะปู คอน เสาเข็มไม ทอ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทอนํ้าอุปกรณ ประปาทอ
ประปา ทอพีวีซี มิเตอรนํ้า หัววาลวเปิ ด-ปิ ดและอืน
่ ๆทีเ่ ขาขายรายจายประเภทนี้
ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
วัสดุอน
ื่
เพือ
่ จายเป็ นคาอุปกรณ งานสํารวจ,กลองวัดมุม,คาซื้อเสาปูนพรอมติดตัง้ ,คาซื้อสี
สเปรย และอืน
่ ๆ ทีเ่ ขารายจายประเภทนี้ ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได

ครุภณ
ั ฑกอ
 สราง
รถดูดสิง่ โสโครกและลางทําความสะอาดทอระบายนํ้า
เพือ
่ จายเป็ นคาจัดซื้อรถดูดสิง่ โสโครกและลางทําความสะอาดทอระบายนํ้า จํานวน
1 คัน รายละเอียดดังนี้ คือ
- เป็ นรถยนตชนิด 6 ลอ
- เครือ
่ งยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ
- มีกาํ ลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 210 แรงมา
- ชุดถังบรรจุแบงเป็ นถังบรรจุสงิ่ โสโครกมีความจุไมนอยกวา 5 ลบ.ม.
- ถังบรรจุสาํ หรับฉี ดลางทําความสะอาดทอระบายนํ้าไมนอยกวา 2 ลบ.ม.
- ฝาปิ ดทาย ปิ ด – เปิ ด ดวยระบบไฮดรอลิคซึง่ กระบอกไฮดรอลิคจะตองมีคณ
ุ ภาพ
สูง โดยใหมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน มอก. 975-2538
- มีระบบโคมไฟครบถวนตามกรมการขนสงทางบกกําหนดและตามความจําเป็ นใน
การปฎิบตั งิ าน
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- ชุดถังและระบบดูดสิง่ โสโครกและลางทําความสะอาดทอระบายนํ้า เป็ นผลิตภัณฑ
ทีม
่ ีคณ
ุ ภาพสูงผลิตและประกอบจากโรงงานทีไ่ ดรบ
ั การรับรองมาตรฐาน มอก.
9001 จากหน วยงานราชการหรือหน วยงานรัฐวิสาหกิจ ในขอบขายการออกแบบ
และพัฒนา การผลิต การบํารุงรักษาและซอมแซม และอุปกรณ ทุกชนิดเป็ นของ
ใหมไมเคยใชงานมากอน
ตัง้ จากเงินรายได จํานวน 7,263,920.- บาท และตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5,236,080.- บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ

จํานวน

40,000 บาท

โครงการกอสรางโรงจอดรถองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา

จํานวน

220,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากอสรางโรงจอดรถโครงสรางเหล็ก จํานวนไมนอยกวา 12 คัน
ขนาดกวาง 7.00 เมตร x ยาว 33.00 เมตร พรอมป ายโครงการ จํานวน 1 ป าย
(ตามแบบทีอ่ บต.กําหนด)ตัง้ จายจากเงินรายได
โครงการกอสรางศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลหนองบัวศาลา หมูที่ 4 บานหนองบัวศาลา

จํานวน

1,000,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากอสรางอาคารศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ขนาด กวาง 10.00 เมตร ยาว
20.00 เมตร ฯลฯ พรอมป ายโครงการ จํานวน 1 ป าย (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
ตัง้ จายจากเงินรายได
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบา น หมูที่ 1 บานหนองตะคลอง

จํานวน

400,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานอางหนองแหน

จํานวน

514,000 บาท

่ จายเป็ นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร
เพือ
หนา 0.15 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 224.00 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ มนอยกวา
896.00 ตารางเมตร พรอมป ายโครงการจํานวน 1 ป าย ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
ตัง้ จายจากเงินรายได
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานใหมหนองแหน

จํานวน

200,000 บาท

่ จายเป็ นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร
เพือ
หนา 0.15 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 116.00 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ มนอยกวา
348.00 ตารางเมตร พรอมป ายโครงการ จํานวน 1 ป าย (ตามแบบที่ อบต.
กําหนด)ตัง้ จายจากเงินรายได
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองตาคง (เสนที่ 2)

จํานวน

62,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 35.00 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ มนอยกวา
105.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด)ตัง้ จายจากเงินรายได
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองตาคง (เสนที่ 3)

จํานวน

93,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 46.00 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ มนอยกวา
161.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด)ตัง้ จายจากเงินรายได
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานใหมหนองตาคง

จํานวน

88,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 60.00 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ มนอยกวา
150.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)ตัง้ จายจากเงินรายได
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานหนองปลิงใหม

จํานวน

64,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 28.00 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ มนอยกวา
112.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด)ตัง้ จายจากเงินรายได
โครงการกอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานหนองตะลุมป ุกใหม

จํานวน

21,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑใหสามารถใชงานไดตามปกติทม
ี่ ีวง
เงินเกินกวา 5,000 บาท ตัง้ จายจากเงินรายได
อาคารตาง ๆ

เพือ
่ จายเป็ นปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบา น ทาสี เปลีย่ นประตู เปลีย่ นสุขภัณฑ เท
พื้นและอืน
่ ๆ พรอมป ายโครงการ จํานวน 1 ป าย (ตามแบบทีอ่ บต.กําหนด)ตัง้ จาย
จากเงินรายได
คากอสรางสิง่ สาธารณู ปโภค

เพือ
่ จายเป็ นคากอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวางเฉลีย่ 1.28
เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 40.00 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ มนอยกวา
51.20 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด)ตัง้ จายจากเงินรายได

หนา : 34/36

วันทีพ
่ ม
ิ พ : 1/11/2556 10:49:45

โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมูที่ 10 บานหนองตะลุมป ุ
กใหม

จํานวน

56,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกวาง 0.40
เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร พรอมฝาปิ ดตะแกรงเหล็ก ระยะทางไมนอยกวา 25.00
เมตร(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)ตัง้ จายจากเงินรายได
โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมูที่ 3 บานหนองปลิง

จํานวน

571,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกวาง 0.40
เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร พรอมฝาปิ ดตะแกรงเหล็ก ระยะทางรวมไมนอยกวา
255.00 เมตร พรอมป ายโครงการจํานวน 1 ป าย (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)ตัง้ จาย
จากเงินรายได
โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุที่ 3 บานหนองปลิง

จํานวน

880,000 บาท

จํานวน

1,200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

110,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาจางชั่วคราวของพนักงานจาง ทีป
่ ฏิบตั ห
ิ นาทีใ่ นองคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ตําแหน ง ผูชว ยนักวิชาการเกษตร หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงิน
รายได
เงินเพิม
่ ตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

76,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคากอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 37.00 เมตร ยาว
42.00 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ มนอยกวา 1,554.00 ตารางเมตร พรอมป ายโครงการ
จํานวน 1 ป าย (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)ตัง้ จายจากเงินรายได
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง
เพือ
่ จายเป็ นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ กอสราง รายจายเพือ
่ ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติทวี่ งเงินเกินกวา 5,000 บาท)เป็ นคาซอมแซมทีด
่ น
ิ และสิง่ กอ
สราง เชน ถนนทุกประเภท สะพาน ซอมแซมบอบาดาล ซอมผิวจราจร ซอมทอ
ระบายนํ้า และอืน
่ ๆทีเ่ ขาประเภทรายจายนี้ ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาออกแบบ คาควบคุมงานทีจ่ า ยใหแกเอกชน นิตบ
ิ ุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
่ ใหไดมาซึง่
สิง่ กอสราง
คาออกแบบ คาควบคุมงาน ทีจ่ า ยใหแกเอกชน นิตบ
ิ ุคคลหรือบุคคลภายนอก เพือ
่ ใหได
มาซึง่ สิง่ กอสราง
เพือ
่ จายเป็ นคาออกแบบ คาควบคุมงาน ทีจ่ า ยใหแกเอกชน นิตบ
ิ ุคคลหรือบุคคลภาย
นอก เพือ
่ ใหไดมาซึง่ สิง่ กอสราง ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได

เงินอุดหนุ นสวนราชการ
เพือ
่ จายเป็ นเงินอุดหนุนสวนราชการ แยกเป็ น
1) อุดหนุ นสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ตัง้ ไวรวม
60,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นคาสนับสนุ นตามโครงการประเมินผลและปรับปรุงผัง
เมืองรวมนครราชสีมา ตัง้ จายจากเงินรายได ทัง้ นี้จะดําเนินการไดตอ
 เมือ
่ ไดรบั
ความเห็นชอบจากคณะอนุ กรรมการอํานวยการกระจายอํานาจใหแกองคกร
่ ระดับจังหวัด
ปกครองสวนทองถิน

เพือ
่ จายเป็ นเงินเพิม
่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง แยกเป็ น
1) เงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตัง้ ไว 71,000.- บาท เพือ
่ จาย
เป็ นคาการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ไดแก ตําแหน ง ผช
ู ว ยนักวิชาการ
เกษตร หรือตําแหน งอืน
่ ๆ ตัง้ จายจากเงินรายได
2) เงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง ตัง้ ไว 5,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินคา
ตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ทีม
่ ีผลการประเมินดานการปฏิบตั ิ
งานดีเดน ตัง้ จายจากเงินรายได
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คาตอบแทนผูปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถิน
่

จํานวน

28,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

คาใชจา ยโครงการสงเสริมการทําเกษตรอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน

100,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการสงเสริมการทําเกษตรอินทรียตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน คาวัสดุอป
ุ กรณ คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ คาวิทยากร คาศึกษาดูงาน คา
ป ายโครงการ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยโครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพเกษตร

จํานวน

50,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพเกษตรกร เชน
คาวิทยากร คาอาหารเครือ
่ งดืม
่ และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงิน
รายได
คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

5,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คายานพาหนะ คาเชาทีพ
่ กั ฯลฯ ของพนักงานจางทีไ่ ดรบั อนุ ญาต
ใหเดินทางไปราชการ ตัง้ จายจากเงินรายได
คาใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จํานวน

350,000 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางทีป
่ ฏิบตั งิ านในองคการ
บริหารสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินรายได
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

576,544 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินผลประโยชน ตอบแทนอืน
่ แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
เป็ นกรณี พเิ ศษ (เงินรางวัลประจําปี )ตําแหน ง ผช
ู ว ยนักวิชาการเกษตร ตัง้ จายจาก
เงินรายได
รายจายเพือ
่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพือ
่ จายเป็ นคาจางเหมาบริการ,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาเชาทรัพยสน
ิ ,
คาโฆษณาและเผยแพร,คาธรรมเนี ยมตาง ๆ คาจางเหมาบริการ,คาใชจา ยในการ
ดําเนินคดี,คาเบี้ยประกัน,คาติดตัง้ โทรศัพท,คาจางเหมาจัดทําของ,คาจาง
เหมาบริการใหผูร บั จางทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึง่ มิใชเป็ นการประกอบ ดัดแปลง
ตอเติมครุภณ
ั ฑหรือสิง่ กอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูจา งเป็ นตน
ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

เพือ
่ จายใชจา ยในการฝึ กอบรมและสัมมนา เชน คาธรรมเนี ยมและคาลงทะเบียนตาง
ๆ ฯลฯ เป็ นตน ตัง้ จายจากเงินรายได

รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
คาใชจา ยโครงการทองถิน
่ ไทย รวมใจภักดิ ์ รักษ พื้นทีส่ ีเขียว
เพือ
่ จายเป็ นคาใชจา ยตามโครงการทองถิน
่ ไทย รวมใจภักดิ ์ รักษ พื้นทีส
่ เี ขียว เชน
คาพันธุไม,คาปรับปรุงสวนสาธารณะ,คาเครือ
่ งดืม
่ ,คาป ายโครงการ,คาดินเกษตร,
คาอาหาร และคาใชจา ยอืน
่ ๆ ตามความจําเป็ น ตัง้ จายจากเงินรายได

เพือ
่ จายเป็ นเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตัง้ จายจากเงินรายได
สํารองจาย
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รายจายตามขอผูกพัน

จํานวน

640,000 บาท

เพือ
่ จาเป็ นรายจายตามขอผูกพัน แยกเป็ น
1) เงินสําหรับทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผูดอ
 ยโอกาส ตัง้ ไว
40,000.- บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู
ดอยโอกาส ซึง่ เป็ นการศึกษาในหลักสูตรทีส
่ งู กวาการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน (ซึง่ รัฐจัดให
 งไมสงู กวาระดับปริญญาตรี ตัง้ จายจาก
โดยไมเก็บคาใชจา ย) หรือเทียบเทา แตตอ
เงินรายได
2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองทีห
่ รือพื้นที่ ตัง้ ไว 600,000.บาท เพือ
่ จายเป็ นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองทีห
่ รือพื้นที่ ตัง้
จายจากเงินรายได
เงินชวยพิเศษ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

541,956 บาท

เพือ
่ จายเป็ นเงินชวยคาทําศพกรณี พนักงานสวนตําบล หรือพนักงานจางเสียชีวต
ิ
ระหวางปฏิบตั ริ าชการ ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญขาราชการสวนทองถิน
่ (กบท.)

