
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา

เขต/อําเภอ เมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

738        หมู่ 3  ซอย-  ถนนราชสีมา-โชคชัย  แขวง/ตําบล ในเมือง
  เขต/อําเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  30000

พืนที 41.98 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 21,534 คน

ชาย 10,308 คน

หญิง 11,226 คน

ข้อมูล ณ วันที 3 พฤษภาคม 2559



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลาอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลาจึงขอชี
แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 91,188,973.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 37,906,122.54 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,605,395.25 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 24 โครงการ รวม 6,394,942.36 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 14 โครงการ รวม 304,300.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2557

(1) รายรับจริง จํานวน 82,627,230.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 11,632,540.85 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 2,880,844.20 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 1,015,301.34 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 18,736.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 175,810.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 5,920.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 52,689,846.33 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 14,208,232.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 12,413,165.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 69,000,582.81 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 2,049,750.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 17,621,436.18 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 16,769,874.15 บาท

งบลงทุน จํานวน 24,638,993.15 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 2,260,138.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,660,390.83 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 12,407,165.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 7,332,381.40 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี  2556 ประมาณการ ปี 2557 ประมาณการ ปี 2558

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 10,804,287.87 11,608,434.00 11,720,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,957,226.00 1,913,052.00 2,122,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,015,154.13 675,711.00 720,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 12,924.00 15,314.00 15,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 193,598.00 166,110.00 212,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,920.00 6,500.00

รวมรายได้จัดเก็บ 13,983,190.00 14,384,541.00 14,795,500.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 53,108,633.63 44,930,799.00 47,704,500.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 53,108,633.63 44,930,799.00 47,704,500.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 12,637,199.00 13,981,068.00 14,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,637,199.00 13,981,068.00 14,000,000.00

รวม 79,729,022.63 73,296,408.00 76,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2556 ประมาณการ ปี 2557 ประมาณการ ปี 2558

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 1,332,621.20 2,417,800.00 2,107,510.00

งบบุคลากร 13,340,295.00 19,328,200.00 22,126,110.00

งบดําเนินงาน 12,509,230.07 20,719,100.00 23,940,980.00

งบลงทุน 13,321,593.91 24,572,500.00 22,399,400.00

งบรายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,880,095.02 5,776,000.00 5,906,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 45,403,835.20 72,833,600.00 76,500,000.00

รวม 45,403,835.20 72,833,600.00 76,500,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 18,208,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,810,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 14,289,880

แผนงานสาธารณสุข 2,958,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 265,000

แผนงานเคหะและชุมชน 10,113,250

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,937,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,180,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,971,000

แผนงานการเกษตร 659,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 2,107,510

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 76,500,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,506,020 989,300 4,282,740 11,778,060

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,722,920 0 0 2,722,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,783,100 989,300 4,282,740 9,055,140

งบดําเนินงาน 3,205,700 430,000 2,180,100 5,815,800

    ค่าตอบแทน 693,700 200,000 693,100 1,586,800

    ค่าใช้สอย 1,570,000 150,000 772,000 2,492,000

    ค่าวัสดุ 355,000 80,000 625,000 1,060,000

    ค่าสาธารณูปโภค 587,000 0 90,000 677,000

งบลงทุน 70,000 10,000 499,400 579,400

    ค่าครุภัณฑ์ 70,000 10,000 499,400 579,400

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000

    เงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000

                                             รวม 9,816,720 1,429,300 6,962,240 18,208,260

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 1,109,200 0 1,109,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,109,200 0 1,109,200

งบดําเนินงาน 881,000 200,000 1,081,000

    ค่าตอบแทน 167,000 0 167,000

    ค่าใช้สอย 265,000 200,000 465,000

    ค่าวัสดุ 330,000 0 330,000

    ค่าสาธารณูปโภค 119,000 0 119,000

งบลงทุน 8,600,000 0 8,600,000

    ค่าครุภัณฑ์ 8,600,000 0 8,600,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

                                             รวม 10,610,200 200,000 10,810,200

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 1,217,100 908,000 0 2,125,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,217,100 908,000 0 2,125,100

งบดําเนินงาน 1,243,800 5,799,980 70,000 7,113,780

    ค่าตอบแทน 269,600 394,000 0 663,600

    ค่าใช้สอย 585,200 2,719,000 70,000 3,374,200

    ค่าวัสดุ 265,000 2,686,980 0 2,951,980

    ค่าสาธารณูปโภค 124,000 0 0 124,000

งบลงทุน 900,000 35,000 0 935,000

    ค่าครุภัณฑ์ 900,000 35,000 0 935,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,116,000 0 4,116,000

    เงินอุดหนุน 0 4,116,000 0 4,116,000

                                             รวม 3,360,900 10,858,980 70,000 14,289,880



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 1,216,000 0 1,216,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,216,000 0 1,216,000

งบดําเนินงาน 537,200 1,000,000 1,537,200

    ค่าตอบแทน 252,200 0 252,200

    ค่าใช้สอย 110,000 1,000,000 1,110,000

    ค่าวัสดุ 175,000 0 175,000

งบลงทุน 50,000 0 50,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 155,000 0 155,000

    เงินอุดหนุน 155,000 0 155,000

                                             รวม 1,958,200 1,000,000 2,958,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 265,000 265,000

    ค่าใช้สอย 265,000 265,000

                                             รวม 265,000 265,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,042,850 1,223,500 0 1,649,100 3,915,450

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,042,850 1,223,500 0 1,649,100 3,915,450

งบดําเนินงาน 1,117,000 881,800 120,000 2,209,000 4,327,800

    ค่าตอบแทน 205,000 261,800 0 259,000 725,800

    ค่าใช้สอย 575,000 270,000 30,000 930,000 1,805,000

    ค่าวัสดุ 282,000 310,000 90,000 1,020,000 1,702,000

    ค่าสาธารณูปโภค 55,000 40,000 0 0 95,000

งบลงทุน 70,000 70,000 30,000 200,000 370,000

    ค่าครุภัณฑ์ 70,000 70,000 30,000 200,000 370,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,500,000 0 0 1,500,000

    เงินอุดหนุน 0 1,500,000 0 0 1,500,000

                                             รวม 2,229,850 3,675,300 150,000 4,058,100 10,113,250

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 428,100 0 428,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 428,100 0 428,100

งบดําเนินงาน 222,600 1,247,000 1,469,600

    ค่าตอบแทน 72,600 0 72,600

    ค่าใช้สอย 80,000 1,247,000 1,327,000

    ค่าวัสดุ 70,000 0 70,000

งบลงทุน 10,000 0 10,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                                             รวม 660,700 1,277,000 1,937,700



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 400,000 710,000 1,110,000

    ค่าใช้สอย 300,000 710,000 1,010,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 70,000 0 70,000

    เงินอุดหนุน 70,000 0 70,000

                                             รวม 470,000 710,000 1,180,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบบุคลากร 1,362,200 1,362,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,362,200 1,362,200

งบดําเนินงาน 753,800 753,800

    ค่าตอบแทน 353,800 353,800

    ค่าใช้สอย 210,000 210,000

    ค่าวัสดุ 190,000 190,000

งบลงทุน 11,855,000 11,855,000

    ค่าครุภัณฑ์ 270,000 270,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 11,585,000 11,585,000

                                             รวม 13,971,000 13,971,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 192,000 0 192,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 192,000 0 192,000

งบดําเนินงาน 417,000 50,000 467,000

    ค่าตอบแทน 32,000 0 32,000

    ค่าใช้สอย 355,000 50,000 405,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

                                             รวม 609,000 50,000 659,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 2,107,510 2,107,510

    งบกลาง 2,107,510 2,107,510

                                             รวม 2,107,510 2,107,510



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 18,208,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,810,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 14,289,880

แผนงานสาธารณสุข 2,958,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 265,000

แผนงานเคหะและชุมชน 10,113,250

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,937,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,180,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,971,000

แผนงานการเกษตร 659,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 2,107,510

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 76,500,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา และโดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองนครราชสีมา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจํานวนรวมทังสิน 76,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
76,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลามีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

                               ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(........................................................)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



(...........................................................)

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา
อําเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 9,705,068.22 11,080,030.00 10,413,424 0.83 % 10,500,000

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 68,338.65 51,167.85 64,000 9.38 % 70,000

     ภาษีป้าย 0.00 1,030,881.00 1,147,723.00 1,146,403 0.31 % 1,150,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 10,804,287.87 12,278,920.85 11,623,827 11,720,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 10,340.20 10,010 -0.10 % 10,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 265,296.00 240,405.00 231,347 -0.58 % 230,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 978,540.00 1,279,710.00 1,057,380 12.54 % 1,190,000
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 2,150.00 2,150 39.53 % 3,000

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือ
การโฆษณา 0.00 50.00 100.00 100 400.00 % 500

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 8,010.00 6,800.00 6,500 0.00 % 6,500

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 3,000.00 3,500.00 3,500 0.00 % 3,500

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 568,500.00 1,213,629.00 491,835 11.83 % 550,000

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 13,800.00 1,200.00 1,200 66.67 % 2,000
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 0.00 100,900.00 100,200.00 112,500 -11.11 % 100,000

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสม
อาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร 0.00 5,150.00 12,000.00 12,000 16.67 % 14,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 13,980.00 10,810.00 12,500 0.00 % 12,500

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 1,957,226.00 2,880,844.20 1,941,022 2,122,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 72,000.00 5,500.00 50,000 -60.00 % 20,000



     ดอกเบีย 0.00 943,154.13 1,009,801.34 718,500 -2.57 % 700,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 1,015,154.13 1,015,301.34 768,500 720,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ 0.00 12,924.00 18,736.00 15,314 -2.05 % 15,000

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 12,924.00 18,736.00 15,314 15,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 13,998.00 2,810.00 12,000 -16.67 % 10,000

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 175,700.00 171,200.00 303,300 -34.06 % 200,000

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 3,900.00 1,800.00 4,000 -50.00 % 2,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 193,598.00 175,810.00 319,300 212,000

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 5,920.00 5,920 9.80 % 6,500

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 5,920.00 5,920 6,500

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 9,619,531.98 9,251,342.99 8,300,000 2.41 % 8,500,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 7,690,782.42 8,387,787.90 6,936,095 -1.96 % 6,800,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 382,417.12 499,073.86 418,016 -4.31 % 400,000

     ภาษีสุรา 0.00 3,116,235.80 3,517,469.04 2,963,120 1.24 % 3,000,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 6,824,041.43 4,785,745.14 5,315,000 -11.41 % 4,708,500

     ภาษีการพนัน 0.00 900.00 0.00 900 11.11 % 1,000

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 25,651.00 36,677.00 26,601 -6.02 % 25,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 126,673.90 185,291.23 127,500 -21.57 % 100,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 275,197.98 274,213.17 274,213 -27.06 % 200,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 25,013,432.00 25,722,546.00 22,332,875 7.22 % 23,945,000

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 33,770.00 29,700.00 28,500 -12.28 % 25,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 53,108,633.63 52,689,846.33 46,722,820 47,704,500



หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 12,637,199.00 14,208,232.00 13,981,068 0.14 % 14,000,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 12,637,199.00 14,208,232.00 13,981,068 14,000,000

รวมทุกหมวด 0.00 79,729,022.63 83,273,610.72 75,377,771 76,500,000



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา

อําเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 76,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 11,720,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 10,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 1,150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,122,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,000 บาท
ปีทีผ่านมาไม่ได้ตังรับไว้
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 230,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 1,190,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร จํานวน 3,000 บาท

ปีทีผ่านมาไม่ได้ตังรับไว้
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 6,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 3,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 550,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 2,000 บาท
ปีทีผ่านมาไม่ได้ตังรับไว้
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร จํานวน 14,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 12,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 720,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ดอกเบีย จํานวน 700,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 15,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 212,000 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน รวม 6,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 6,500 บาท
ปีทีผ่านมาไม่ได้ตังรับไว้

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 47,704,500 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 3,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,708,500 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ภาษีการพนัน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 23,945,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 14,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา จํานวน 14,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 442,417 532,080 556,320 557,100 -0.14 % 556,320

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 41,862 45,600 48,000 48,100 -0.21 % 48,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 34,262 45,600 48,000 48,100 -0.21 % 48,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 70,722 90,720 95,040 95,300 -0.27 % 95,040

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,695,193 1,841,549 1,975,560 1,976,300 -0.04 % 1,975,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,284,456 2,555,549 2,722,920 2,724,900 2,722,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,642,240 1,548,641 2,454,218 2,456,600 25.89 % 3,092,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 189,332 123,335 17,411 28,500 857.89 % 273,000

เงินประจําตําแหน่ง 106,400 132,368 181,020 372,800 -45.92 % 201,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 309,844 345,513 348,474 354,400 -39.05 % 216,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 160,286 170,727 44,625 59,600 -100 % 0

เงินอืนๆ 28,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,436,102 2,320,584 3,045,748 3,271,900 3,783,100

รวมงบบุคลากร 4,720,558 4,876,133 5,768,668 5,996,800 6,506,020

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา
อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 16,300 476,457 679,270 1,388,000 -65.44 % 479,700

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,820 5,040 2,200 10,000 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 77,450 111,800 114,300 128,800 11.8 % 144,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,975 33,200 37,350 40,000 25 % 50,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 34,980 56,757 2,030.5 7,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 184,525 683,254 835,150.5 1,573,800 693,700

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 156,955 478,630 254,887.2 580,000 -65.52 % 200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 177,945 45,800 45,922 50,000 80 % 90,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําระบบองค์ความรู้ภายใน 
อบต.หนองบัวศาลา 0 0 0 2,000 1,400 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําวารสาร และจดหมายข่าว
เพือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 0 0 50,000 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 0 0 499,929 500,000 -40 % 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพนักงานส่วนตําบลดีเด่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านภาษาให้
กับเด็กเยาวชนและประชาชนในตําบลเพือรองรับ
การท่องเทียว (AEC)

0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงาน
ทําของนักเรียน นักศึกาษา ให้มีรายได้ระหว่าง
เรียน

0 0 190,260 200,000 -75 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือเพิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะทาง
ด้านภาษาให้กับบุคลากร อบต.หนองบัวศาลา

0 0 0 0 100 % 250,000

ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยบริการเคลือนที 0 0 0 4,000 650 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
สําหรับคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.หรือ
ประชาชนทัวไป

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 114,540 38,040 412,938 415,000 -27.71 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 19,100 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 688,872.75 136,302.75 0 0 100 % 50,000

ค่ารับวารสาร 700 0 0 0 100 % 15,000

ค่าสินไหมทดแทน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําระบบองค์ความรู้ฯ 60,350 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําวารสาร และจดหมายข่าวฯ 42,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําวารสารและจดหมายข่าวฯ 0 84,375 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 318,199 278,950 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการจัดทํางบ
ประมาณ 40,000 0 0 0 0 % 0

โครงการพนักงานส่วนตําบลดีเด่น 3,600 4,500 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านภาษาให้กับ
เยาวชนในตําบลเพือรองรับการท่องเทียว (AEC) 0 88,600 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของ
เด็กนักเรียนฯ 27,800 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของนัก
เรียนฯ 0 66,200 0 0 0 % 0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือเพิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานฯ 0 229,832 0 0 0 % 0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 295,160 0 0 0 0 % 0

โครงการสัมมนาปัญหาคนท้องถิน 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการหน่วยบริการเคลือนที 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและศึกษาดู
งานฯ 0 47,975 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,635.12 48,398 18,926.5 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,976,756.87 1,607,602.75 1,491,962.7 1,876,000 1,570,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 199,728 145,826 148,535 150,000 -60 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,642 0 4,189 5,000 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 37,425 71,496 57,524 60,000 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,475.89 13,540 4,050 10,000 300 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 138,407.28 109,880 116,360.1 120,000 0 % 120,000

วัสดุการเกษตร 9,400 11,640 6,990 15,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,800 4,860 13,390 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 163,990 134,840 167,886 170,000 -70.59 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 566,868.17 492,082 518,924.1 545,000 355,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 347,264.93 500,263.17 491,478.55 495,000 7.07 % 530,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 8,826.9 7,335.76 7,841.42 13,000 53.85 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,152 1,620 3,204 7,000 0 % 7,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 25,551.6 29,552.02 26,247.8 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 382,795.43 538,770.95 528,771.77 550,000 587,000

รวมงบดําเนินงาน 3,110,945.47 3,321,709.7 3,374,809.07 4,544,800 3,205,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีผู้บริหาร 0 0 104,888 23,800 -100 % 0

เก้าอีพนักพิงตํา 65,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอีพนักพิงตํา ขาโครงอลูมิเนียม 0 0 128,528 102,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

เก้าอีพักคอย 33,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอีเลคเชอร์ 75,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 20,400 0 0 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน (พนักพิงตํา) 0 10,000 0 0 0 % 0

เก้าอีอเนกประสงค์ 45,000 0 0 0 0 % 0

เครืองทําลายเอกสาร 0 19,950 0 0 0 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 0 0 82,000 132,000 -100 % 0

ชุดโซฟารับแขก 0 0 112,888 50,000 -100 % 0

ชุดโต๊ะหินอ่อน 0 0 10,000 10,000 -100 % 0

ตู้โชว์อเนกประสงค์ 8,000 0 0 0 0 % 0

ตู้บานเลือนกระจกสูง 7,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 21,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาดใหญ่ 2 บาน 4,300 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาดใหญ่ 2 บาน 0 38,700 0 0 0 % 0

ตู้เอกสารเตียบานทึบ 2 ชัน 0 7,000 0 0 0 % 0

ตู้เอกสารบานบนกระจก 0 9,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 7,500 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 17,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหาร 0 14,900 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหาร รูปตัวแอล 0 0 113,888 53,800 -100 % 0

โต๊ะประชุมเล็ก 0 0 109,808 37,800 -100 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 15,000 0 0 0 0 % 0

แท่นบรรยายอเนกประสงค์ 5,000 0 0 0 0 % 0

บอร์ดนิทรรศการโครงอลูมิเนียม 4 กรอบด้านล่าง
โปร่ง 0 20,000 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 6,400 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครืองเสียงติดห้องประชุมพร้อมติดตัง 0 95,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายถาพนิงระบบดิจิตอล 0 6,000 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ภาพถ่าย 9,800 0 0 0 0 % 0

โทรทัศน์ 51,000 0 0 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 0 18,000 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คุลเลอร์นําเย็น 9,000 0 0 0 0 % 0

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 19,000 0 0 0 % 0

เครืองตัดหญ้าแบบเข็น 0 13,000 0 0 0 % 0

เครืองทํานําเย็น-ร้อน 6,000 0 0 0 0 % 0

ซิงอ่างล้างจาน 5,300 0 0 0 0 % 0

เตาแก๊ส 0 4,500 0 0 0 % 0

ถังแก๊สหุงต้ม 0 2,500 0 0 0 % 0

ถังแช่พลาสติกเอนกประสงค์ 5,600 0 0 0 0 % 0

ถังต้มนํา/คุลเลอร์นําร้อน 23,000 0 0 0 0 % 0

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 0 6,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 22,000 0 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 0 33,180 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) 0 3,990 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 
หน้า/นาที) 0 6,390 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 
Network 0 0 17,990 18,000 -100 % 0
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เครืองพิมพ์เลเซอร์ 13,000 0 0 0 0 % 0

เครืองแสกนเนอร์ สําหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที 1 0 15,000 0 0 0 % 0

เครืองแสกนเนอร์ สําหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที 2 0 15,000 0 0 0 % 0

เครืืองสํารองไฟ 4,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ตู้ยาสามัญ 3,000 0 0 0 0 % 0

เวทีสําเร็จรูป 0 49,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 61,040.11 108,063.41 120,000 -41.67 % 70,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 464,300 466,650.11 806,053.41 565,400 70,000

รวมงบลงทุน 464,300 466,650.11 806,053.41 565,400 70,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง

20,000 20,000 0 0 0 % 0

รายจ่ายอืน 0 0 461,119 500,000 -96 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 20,000 20,000 461,119 500,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 20,000 20,000 461,119 500,000 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 15,000

รวมงานบริหารทัวไป 8,315,803.47 8,684,492.81 10,410,649.48 11,607,000 9,816,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 600,541 1,104,851 1,105,400 -15.75 % 931,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 65,582 5,370 12,800 353.13 % 58,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 666,123 1,110,221 1,118,200 989,300

รวมงบบุคลากร 0 666,123 1,110,221 1,118,200 989,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 0 157,781 237,120 480,000 -66.67 % 160,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 5,200 5,700 15,000 33.33 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 7,055 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 170,036 242,820 495,000 200,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 14,060 500 5,000 300 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําวารสารและจดหมายข่าว
เพือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือชี
แจงแนวทางการพัฒนาและรวบรวมปัญหาความ
ต้องการของประชาชนประกอบการจัดทําแผน
พัฒนาสามปี

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,000 10,956 21,000 138.1 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 3,700 4,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 24,060 15,156 30,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0 194,096 257,976 525,000 430,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลําโพงขยายเสียงพกพา 0 0 15,000 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 0 0 24,950 25,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 
Network 0 0 17,990 18,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 57,940 58,000 10,000

รวมงบลงทุน 0 0 57,940 58,000 10,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 153,748 160,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 153,748 160,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 153,748 160,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 860,219 1,579,885 1,861,200 1,429,300

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,447,565 1,684,118 2,759,928.07 2,760,400 27.04 % 3,506,700

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 141,475 201,968 13,205.68 20,600 750.49 % 175,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 134,400 134,400 134,400 -50 % 67,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 277,670 277,034 399,340 399,560 23.71 % 494,280

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 102,850 106,074 60,105 63,720 -38.23 % 39,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,969,560 2,403,594 3,366,978.75 3,378,680 4,282,740

รวมงบบุคลากร 1,969,560 2,403,594 3,366,978.75 3,378,680 4,282,740

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 0 519,415 760,370 1,567,040 -61.44 % 604,300

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,810 11,440 38,700 40,000 0 % 40,000

ค่าเช่าบ้าน 17,600 19,200 26,700 28,800 0 % 28,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,541 11,178 11,438.5 13,000 53.85 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 88,610.75 105,360 1,652 2,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 134,561.75 666,593 838,860.5 1,651,440 693,100

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 23,960 147,795 139,326.48 140,000 -14.29 % 120,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 31,700 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการรับชําระภาษีนอกสถานทีเพิม
ประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ ประจําปี 2558 0 0 0 0 100 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บ
รายได้ให้เกิดประสิทธิภาพ 0 27,500 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิน 
ประจําปี 2558 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายด้านงานจัดเก็บรายได้ 6,500 29,680 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 22,265 66,100 202.57 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,832 18,620 439,408 440,000 -43.18 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 1,000 1,000 9,900 % 100,000

โครงการรณรงค์การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอยเป็นรายปี ในเขตพืนที อบต.หนองบัวศาลา 
ประจําปี 2558

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 41,016.58 19,495.67 18,570 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 112,008.58 243,090.67 620,569.48 667,100 772,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 127,800.4 167,862.39 197,113.6 200,000 25 % 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 299 1,000 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,240 4,077 15,971 16,000 25 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,460 700 13,285.23 20,000 200 % 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 68,364.1 57,400 78,170 89,000 12.36 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 109,840 95,085 169,850 185,000 -2.7 % 180,000

รวมค่าวัสดุ 313,003.5 326,124.39 474,389.83 510,000 625,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,420.26 5,016.19 9,525.14 12,000 25 % 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,597 38,889 41,741 42,000 19.05 % 50,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 15,151.2 15,109.1 13,970.04 23,000 8.7 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 26,168.46 59,014.29 65,236.18 77,000 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

รวมงบดําเนินงาน 585,742.29 1,294,822.35 1,999,055.99 2,905,540 2,180,100

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีแถวพักคอย 0 0 0 0 100 % 20,000

เครืองโทรศัพท์ 0 1,000 0 0 0 % 0

เครืองโทรสาร 18,000 0 0 0 0 % 0

เครืองโทรสาร 0 0 0 0 100 % 18,000

ชันวางหนังสือสําหรับบริการผู้มาติดต่อราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000

ชันวางเอกสาร 0 0 0 0 100 % 10,000

ชุดเคาร์เตอร์บริการลูกค้า 0 0 0 0 100 % 18,000

ชุดโซฟารับรองผู้มาติดต่อราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

ชุดโต๊ะกระจกกลมพร้อมเก้าอี 0 0 0 0 100 % 34,000

ชุดโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 15,000

ตู้กระจกบานเลือน ขนาด 2 ฟุต 2,900 0 0 0 0 % 0

ตู้กระจกบานเลือนขนาด 4 ฟุต 10,500 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก 0 0 0 0 100 % 38,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาดใหญ่ เปิด 2 บาน 43,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนกระจก 0 0 0 0 100 % 11,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนสูงกระจก 0 0 0 0 100 % 40,000

โต๊ะทํางาน  0 19,100 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 1 - 3 9,700 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหาร 0 15,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานโล่งขาเหล็ก 0 0 0 0 100 % 45,000

ป้ายเหล็ก 0 99,600 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

ม่านปรับแสง 0 0 0 0 100 % 60,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 0 78,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง 0 9,990 0 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) 0 0 0 0 100 % 12,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 0 0 0 100 % 40,000

โทรทัศน์สี LCD 0 17,000 0 0 0 % 0

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 13,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําร้อน-นําเย็น-ธรรมดา 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพวิเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 
1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 0 0 24,900 25,000 -100 % 0

เครืองคอมพวิเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 
2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 0 0 31,900 32,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ 93,000 0 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 0 38,000 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 0 100 % 25,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ 
Network แบบที 1 (35 หน้า/นาที) 0 9,590 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0 15,800 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 
หน้า/นาที) 0 0 5,500 5,500 0 % 5,500

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ 
Network แบบที 1 (35 หน้า/นาที) 0 0 0 0 100 % 19,900

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 
Network 0 7,990 17,950 18,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

เครืองพิมพ์ปรินเตอร์ 3,900 0 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์เลเซอร์ 12,000 0 0 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟ ขนาด 750 VA 0 0 3,400 3,400 -100 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 3,400 0 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า 8,700 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 10,898.97 17,136.21 40,000 25 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 201,700 325,368.97 100,786.21 123,900 499,400

รวมงบลงทุน 201,700 325,368.97 100,786.21 123,900 499,400

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 459,832 490,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 459,832 490,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 459,832 490,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,757,002.29 4,023,785.32 5,926,652.95 6,898,120 6,962,240

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 11,072,805.76 13,568,497.13 17,917,187.43 20,366,320 18,208,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 179,940 195,112 451,000 452,600 -45.21 % 248,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 900 5,400 18,900 21,000 -74.29 % 5,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 83,650 333,860 702,360 708,500 12.32 % 795,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 59,990 188,140 108,990 112,800 -46.81 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

เงินอืนๆ 4,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 328,980 722,512 1,281,250 1,294,900 1,109,200

รวมงบบุคลากร 328,980 722,512 1,281,250 1,294,900 1,109,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 63,180 141,120 310,580 657,800 -77.65 % 147,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 3,650 5,000 300 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 2,392 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 63,180 143,512 314,230 662,800 167,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 22,114 30,500 0 5,000 200 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตังศูนย์อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ 0 0 50,000 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสําคัญ 0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมความรักความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เกียวกับกฎหมาย
จราจรแก่ประชาชนทัวไป 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,656 1,100 55,240 65,000 -23.08 % 50,000

โครงการจัดตังศูนย์อํานวยกรความปลอดภัยทาง
ถนนฯ 42,600 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

โครงการจัดตังศูนย์อํานวยความปลอดภัยทางถนน
ช่วงเทศกาลสําคัญ 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสําคัญ 20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สําคัญ 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เบืองต้นเกียวกับกฎหมาย
จราจรให้เด็กนักเรียน 30,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 109,524.19 0 10,915 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 229,894.19 101,600 136,155 160,000 265,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 8,220 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,700 5,475 6,970 10,000 400 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 106,200 149,770.3 138,488.2 155,000 -3.23 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 8,447 6,400 10,000 200 % 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 9,800 7,600 0 0 100 % 30,000

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 126,700 171,292.3 160,078.2 185,000 330,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 19,793.91 61,653.77 65,000 53.85 % 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 4,000 0 % 4,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 7,616.32 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 19,793.91 69,270.09 84,000 119,000

รวมงบดําเนินงาน 419,774.19 436,198.21 679,733.29 1,091,800 881,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (18,000 BTU) 0 27,000 0 0 0 % 0

เครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (24,000 BTU) 0 32,000 0 0 0 % 0

ชุดรับแขก 0 6,000 10,000 10,000 -100 % 0

ตู้เก็บกุญแจ 0 1,500 0 0 0 % 0

ตู้ล็อกเกอร์ 0 17,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาดใหญ่ 2 บาน 0 8,600 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน 0 7,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 15,000 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0 3,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถดับเพลิงชนิดถังนําถังโฟมในตัว 0 0 0 0 100 % 8,500,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลือยโซ่ยนต์ 0 39,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ดับเพลิง 0 28,000 0 0 0 % 0

เครืองรับส่งวิทยุสือสาร พร้อมอุปกรณ์ติดตัง 73,950 0 0 0 0 % 0

เสาอากาศทาวเวอร์ชนิดกายวาย 0 73,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครืองช่วยหายใจแบบอัดอากาศ 0 0 357,000 360,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร 0 180,000 350,850 180,000 -100 % 0

ถังดับเพลิงถังแดงชนิดซี โอ ทู 0 17,400 0 0 0 % 0

ถังดับเพลิงถังแดงชนิดผงเคมีแห้ง 0 18,500 0 0 0 % 0

สายส่งนําดับเพลิง 0 47,500 433,200 346,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) 0 3,990 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ถังอัดจารบีใช้ลม 0 0 17,500 17,500 -100 % 0

บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์ 2 ชัน 0 0 12,800 25,600 -100 % 0

ปัมเกียร์ทดสําหรับรถดับเพลิง 0 95,000 0 0 0 % 0

แผงกันจราจร 0 0 45,000 90,000 -100 % 0

เลือยโซ่ยนต์ 0 0 39,000 39,000 -100 % 0

หัวฉีดด้ามปืน 0 53,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 98,346 68,260 83,500 19.76 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 73,950 781,336 1,333,610 1,151,600 8,600,000

รวมงบลงทุน 73,950 781,336 1,333,610 1,151,600 8,600,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 132,868 145,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 132,868 145,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 132,868 145,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 20,000 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 822,704.19 1,960,046.21 3,447,461.29 3,703,300 10,610,200

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อปพร. 197,850 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ) ให้แก่ประชาชน 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการจัดทําคู่มือ ปภ. 50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 34,300 0 0 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้และซักซ้อมดับเพลิงแก่
ประชาชน 34,300 0 0 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้และฝึกซ้อมดับเพลิงเบืองต้นให้
แก่ประชาชน 0 40,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 316,450 40,000 0 0 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 0 0 24,350 25,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 24,350 25,000 0

รวมงบดําเนินงาน 316,450 40,000 24,350 25,000 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

เรือพายลํากลาง 0 0 17,000 17,000 -100 % 0

เรือพายลําใหญ่ 0 0 81,000 81,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 98,000 98,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 98,000 98,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 316,450 40,000 122,350 123,000 200,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,139,154.19 2,000,046.21 3,569,811.29 3,826,300 10,810,200

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 148,620 156,000 446,143.43 451,700 83.68 % 829,680

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,360 24,000 0 600 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 26,875 30,000 40 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 180,120 188,040 280,380 284,500 15.09 % 327,420

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 94,890 99,960 36,510 38,600 -53.37 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 447,990 468,000 789,908.43 805,400 1,217,100

รวมงบบุคลากร 447,990 468,000 789,908.43 805,400 1,217,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 0 89,400 185,250 510,000 -58.12 % 213,600

ค่าเช่าบ้าน 0 0 20,035 30,000 20 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,490 510 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,490 89,910 205,285 540,000 269,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 25,000 18,802 147,773.64 419,600 -58.25 % 175,200

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 5,900 8,525 10,000 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์ วารสาร 16,080 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์/วารสาร 0 0 17,480 18,000 11.11 % 20,000

ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์หรือวารสาร 0 17,400 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิน ประจําปี 2558 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการผู้ดูแลเด็กดีเด่น 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1,256 4,100 72,080 75,000 6.67 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 2,000 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใข้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 120,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับุสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 0 180,000 180,000 11.11 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 850 6,800 1,605 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 163,186 153,002 429,463.64 732,600 585,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 42,569 47,505 60,219 62,000 29.03 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 9,685 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 57,080 0 24,990 25,000 0 % 25,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 6,638 10,000 0 % 10,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,060 33,290 39,975 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 110,709 80,795 141,507 157,000 265,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 60,097.04 81,173.69 102,000 -1.96 % 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 6,000 0 % 6,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 9,600 4.17 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 248 1,000 100 % 2,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 6,000 0 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 60,097.04 81,421.69 124,600 124,000

รวมงบดําเนินงาน 275,385 383,804.04 857,677.33 1,554,200 1,243,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กระดานไวท์บอร์ด 12,000 0 0 0 0 % 0

เครืองเล่น ดีวีดี 12,000 0 0 0 0 % 0

ชันวางกระเป๋า 44,000 0 0 0 0 % 0

ชันวางรองเท้า 27,500 0 0 0 0 % 0

ชุดเครืองเสียงแอมป์พิไฟล์เออร์ 50,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กกระจกบานเลือน 21,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาดใหญ่ 2 บาน 8,600 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน 0 10,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 7,500 0 0 0 % 0
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โต๊ะทํางานแบบไม้ 19,400 0 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหารพร้อมเก้าอี 0 0 24,916 27,000 -100 % 0

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 0 15,000 0 0 0 % 0

โทรทัศน์สี 5,000 0 0 0 0 % 0

พัดลมตังโต๊ะ 9,000 0 0 0 0 % 0

พัดลมติดเพดานแบบหมุน 27,000 0 0 0 0 % 0

ม้าหินอ่อน 1,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 0 100 % 890,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ 0 0 39,000 39,000 -100 % 0

โทรทัศน์สี LCD 0 17,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็นแบบพลาสติก 5,000 0 0 0 0 % 0

เครืองทํานําเย็น-ร้อน 0 6,000 0 0 0 % 0

ชุดเตาแก๊ส 6,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 0 0 24,950 25,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 82,000 0 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0 0 22,950 23,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 329,500 56,000 111,816 124,000 900,000

รวมงบลงทุน 329,500 56,000 111,816 124,000 900,000
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 83,970 90,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 83,970 90,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 83,970 90,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,052,875 907,804.04 1,843,371.76 2,573,600 3,360,900

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 168,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 8,800 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 163,388 328,994 216,690 444,200 62.09 % 720,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 23,216 153,482 21,960 50,000 -60 % 20,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 186,604 482,476 238,650 503,000 908,000

รวมงบบุคลากร 186,604 482,476 238,650 503,000 908,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 0 318,480 488,280 981,000 -61.88 % 374,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 318,480 488,280 981,000 394,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 57,258 8,200 73,430 80,000 337.5 % 350,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0 0 0 5,000 100 % 10,000
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ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 10,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.สัมพันธ์ 10,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.สัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลและ
ยาสามัญประจําบ้านสําหรับเด็กปฐมวัย 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา 14,500 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์
นครราชสีมา/สวนผีเสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ
รนารี

0 0 20,700 25,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 0 0 2,105 3,000 233.33 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการซ้อมหนีไฟในศุูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่เด็กทีจบ
การศึกษาประจําปี 20,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการมอบสัมฤทธิบัตรแก่เด็กทีจบการ
ศึกษาประจําปี 0 0 20,000 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้กฎจราจรเบืืองต้นสําหรับ
เด็กปฐมวัย 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวันไหว้ครู 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนัก
เรียนประจําปีการศึกษา 0 0 0 0 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ / วัน
ขึนปีใหม่ของศูนย์พัฒาเด็กเล็ก 30,000 0 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ/วันขึน
ปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 33,550 35,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด้กแห่งชาติฯ 0 29,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 2,160 27,484 45,000 11.11 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 2,000 5,000 -100 % 0

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 5,000 0 0 0 % 0

โครงการคุณธรรมจริยธรรม 0 7,500 0 0 0 % 0

โครงการทัศนศึกษาฯ 0 16,310 0 0 0 % 0

โครงการมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่เด็กทีจบการศึกษา
ประจําปี 0 17,363 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,091,000 1,123,800 1,670,400 1,670,400 14.58 % 1,914,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 14,760 0 35,000 0 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 1,252,758 1,224,093 1,849,669 1,923,400 2,719,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 39,712 105,627 105,700 13.53 % 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 76,065 129,693 130,000 -23.08 % 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,566,010.6 2,587,765.43 2,323,920.33 4,409,400 -46.32 % 2,366,980

วัสดุการเกษตร 0 12,100 500 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 12,994 13,000 53.85 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 52,045 59,835 60,000 0 % 60,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 36,000 36,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,566,010.6 2,767,687.43 2,668,569.33 4,774,100 2,686,980

รวมงบดําเนินงาน 2,818,768.6 4,310,260.43 5,006,518.33 7,678,500 5,799,980
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 0 0 470,000 560,000 -100 % 0

ชุดโซฟารับแขก 0 10,000 0 0 0 % 0

ชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอีรับประทานอาหารเด็กเล็ก 0 0 30,000 30,000 -100 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ 0 0 29,900 30,000 -100 % 0

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 0 16,000 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 18,000 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองเสียงพร้อมชุดลําโพง 0 0 60,000 60,000 -100 % 0

จานรับสัญญาณดาวเทียม 0 30,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 0 0 0 5,000 -100 % 0

โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) 0 60,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เก็บอุปกรณ์เครืองครัว 0 12,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เก้าอีนังรับประทานอาหารของเด็กเล็ก 0 50,000 0 0 0 % 0

โต๊ะอาหารสําหรับเด็กอนุบาล 0 98,400 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 35,000 0 % 35,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 276,400 607,900 738,000 35,000

รวมงบลงทุน 0 276,400 607,900 738,000 35,000
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 301,882 320,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 301,882 320,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 301,882 320,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,811,460 3,016,880 3,936,000 3,936,000 4.57 % 4,116,000

รวมเงินอุดหนุน 2,811,460 3,016,880 3,936,000 3,936,000 4,116,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,811,460 3,016,880 3,936,000 3,936,000 4,116,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,816,832.6 8,086,016.43 10,090,950.33 13,175,500 10,858,980

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเด็กยากไร้ 60,000 55,000 70,000 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 60,000 55,000 70,000 70,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 60,000 55,000 70,000 70,000 70,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 60,000 55,000 70,000 70,000 70,000

รวมแผนงานการศึกษา 6,929,707.6 9,048,820.47 12,004,322.09 15,819,100 14,289,880

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 141,070 148,620 405,148 410,500 156.76 % 1,054,000
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 9,830 270 0 4,800 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 144,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 150,900 148,890 405,148 415,300 1,216,000

รวมงบบุคลากร 150,900 148,890 405,148 415,300 1,216,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 0 39,480 99,570 330,000 -58.12 % 138,200

ค่าเช่าบ้าน 7,100 0 21,000 30,000 180 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 30,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 490 610 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,100 39,970 121,180 365,000 252,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 1,320 2,000 2,400 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,726.4 0 9,178.89 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 12,726.4 0 10,498.89 37,000 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,700 810 195 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 23,870.2 35,000.4 52,000 53,000 32.08 % 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,750 9,000 3,500 7,000 185.71 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 35,320.2 44,810.4 55,695 80,000 175,000

รวมงบดําเนินงาน 55,146.6 84,780.4 187,373.89 482,000 537,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4,300 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 26,777.82 40,000 25 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,300 0 26,777.82 40,000 50,000

รวมงบลงทุน 4,300 0 26,777.82 40,000 50,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 38,822 40,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 38,822 40,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 38,822 40,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 105,000 5,000 0 5,000 0 % 5,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 100,000 150,000 150,000 0 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 105,000 105,000 150,000 155,000 155,000

รวมงบเงินอุดหนุน 105,000 105,000 150,000 155,000 155,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 315,346.6 338,670.4 808,121.71 1,132,300 1,958,200

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 140,950 150,000 0 % 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพประจําปี 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังสิงแวดล้อม 0 0 21,250 25,000 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 162,130 175,000 14.29 % 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อและไม่ติดต่อ 0 0 0 10,000 400 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสุขาภิบาลอาหาร 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสา
สมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แกนนําในการ
ป้องกันโรคระบาด 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการชุมชนหนองบัวศาลาปลอดโรค 0 199,000 0 0 0 % 0

โครงการณรงค์ด้านสิิงแวดล้อม 10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการตรวจสารเสพติด 9,325 0 0 0 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพประจําปี 46,380 0 0 0 0 % 0

โครงการตู้ยาสามัญประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 8,000 0 0 0 % 0

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งนํา 0 20,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 138,600 223,676.8 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 119,460 119,460 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 19,000 18,000 0 0 0 % 0
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โครงการรณรงค์ด้านสิงแวดล้อม 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมฟืนฟูศักยภาพ อสม.หรือผู้นํา
องค์กรในชุมชน 0 90,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 342,765 708,136.8 324,330 360,000 1,000,000

รวมงบดําเนินงาน 342,765 708,136.8 324,330 360,000 1,000,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองออกกําลังกาย 0 0 99,900 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 99,900 100,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 99,900 100,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 342,765 708,136.8 424,230 460,000 1,000,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 658,111.6 1,046,807.2 1,232,351.71 1,592,300 2,958,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ สัญจร 0 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 0 0 0 10,000 1,900 % 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้
พิการ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 265,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000 265,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 10,000 265,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 10,000 265,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 435,360 473,580 610,955 618,300 19.56 % 739,250

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 23,024 50,100 0 2,600 2,484.6
2 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 134,400 134,400 134,400 -50 % 67,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 81,480 84,600 111,450 114,500 29.17 % 147,900

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 31,050 25,920 18,510 19,000 12.11 % 21,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 570,914 768,600 875,315 888,800 1,042,850

รวมงบบุคลากร 570,914 768,600 875,315 888,800 1,042,850

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 0 162,250 180,330 371,000 -65.77 % 127,000
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 12,000 12,500 18,750 19,000 152.63 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,937 1,937 2,500 3,000 233.33 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,797.5 6,001 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,734.5 182,688 201,580 393,000 205,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 6,800 700 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,574 0 4,080 17,000 488.24 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการถ่ายแบบและเอกสาร 0 5,000 0 2,000 150 % 5,000

ค่ารังวัดทีดิน 5,950 14,500 120,000 120,000 150 % 300,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,272.12 12,013.32 31,612.47 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 40,596.12 32,213.32 155,692.47 209,000 575,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 95,598.8 28,934 59,834 70,000 0 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 16,400 34,800 38,912 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 2,600 129,000 168,310 175,000 -71.43 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,600 0 0 1,000 4,900 % 50,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,090 32,790 12,960 35,000 14.29 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 153,288.8 225,524 280,016 333,000 282,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 336 489 6,000 66.67 % 10,000
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 9,630 11,556 11,280.86 20,000 25 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,630 11,892 11,769.86 26,000 55,000

รวมงบดําเนินงาน 219,249.42 452,317.32 649,058.33 961,000 1,117,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีผู้บริหาร 5,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 6,000 0 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ดีด 0 18,700 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก 0 4,300 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาดใหญ่ 2 บาน 0 8,600 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลือน ขนาด 4 
ฟุต 0 7,000 0 0 0 % 0

ป้ายจราจรเครืองหมายบังคับกลม, ป้ายจราจร
เครืองหมายเตือน, ป้ายแสดงแนวเขตตําบล 0 260,000 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0 6,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 26,000 0 0 0 % 0

โทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) 0 0 18,000 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น-ร้อน 0 0 6,000 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 
1 0 16,590 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 
2 0 21,500 0 0 0 % 0
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เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 12,000 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 4,200 4,200 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) 0 0 3,450 3,500 -100 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 0 0 8,500 8,500 -100 % 0

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที 1 0 0 21,900 22,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 37,556.63 40,190 70,000 0 % 70,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,000 418,246.63 102,240 132,200 70,000

รวมงบลงทุน 11,000 418,246.63 102,240 132,200 70,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 143,231 150,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 143,231 150,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 143,231 150,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 801,163.42 1,639,163.95 1,769,844.33 2,132,000 2,229,850

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 226,387 246,240 600,969 602,900 75.55 % 1,058,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 39,840 39,390 0 17,800 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 72,600 75,240 107,160 109,200 32.6 % 144,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 35,870 32,760 21,480 34,700 -41.5 % 20,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 374,697 393,630 729,609 764,600 1,223,500

รวมงบบุคลากร 374,697 393,630 729,609 764,600 1,223,500
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 0 84,540 168,290 395,800 -57.05 % 170,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 17,806 50,800 21.65 % 61,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 0 1,702 40,000 -75 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 420 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 30,000 84,960 187,798 496,600 261,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 23,004.5 0 30,000 233.33 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 8,092 28,502 40,000 150 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 14,955 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 14,955 31,096.5 28,502 70,000 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 275,396.5 189,934 183,753.24 200,000 0 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 24,080 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 49,300.2 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 348,776.7 189,934 183,753.24 200,000 310,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 30,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 393,731.7 305,990.5 400,053.24 796,600 881,800
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

กระเช้ารถยกไฟเบอร์กลาส 0 0 19,800 20,000 -100 % 0

โคมไฟหงษ์หัวเสาไฟเบอร์กลาส 0 0 550,000 1,100,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 569,800 1,120,000 70,000

รวมงบลงทุน 0 0 569,800 1,120,000 70,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 82,625 85,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 82,625 85,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 82,625 85,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,461,712.59 1,408,215.02 1,348,070.83 1,500,000 0 % 1,500,000

รวมเงินอุดหนุน 1,461,712.59 1,408,215.02 1,348,070.83 1,500,000 1,500,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,461,712.59 1,408,215.02 1,348,070.83 1,500,000 1,500,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,230,141.29 2,107,835.52 3,130,158.07 4,266,200 3,675,300

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 30,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 400 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 7,000 34,000 17.65 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 7,000 44,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 7,000 54,000 120,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองตัดหญ้า 0 29,400 0 0 0 % 0

เครืองตัดหญ้าไหล่ทาง สําหรับติดตังกับรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ 0 0 458,000 460,000 -100 % 0

ชุดใบมีดดันดินหน้า 0 45,800 0 0 0 % 0

ผานบุกเบิกขนาด 4 จาน 0 36,800 0 0 0 % 0

รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง 0 545,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 657,000 458,000 470,000 30,000

รวมงบลงทุน 0 657,000 458,000 470,000 30,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 657,000 465,000 524,000 150,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 888,080 975,735 1,320,870 1,332,500 18.36 % 1,577,100

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 441,280 372,000 174,300 183,000 -60.66 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,329,360 1,347,735 1,495,170 1,515,500 1,649,100

รวมงบบุคลากร 1,329,360 1,347,735 1,495,170 1,515,500 1,649,100
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 0 180,990 367,440 800,000 -73.88 % 209,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 7,800 20,000 150 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 180,990 375,240 820,000 259,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 117,000 280,000 150 % 700,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูล
ฝอย 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 4,800 5,000 500 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 173,646.61 22,410 29,635 52,500 90.48 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 173,646.61 22,410 151,435 357,500 930,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 6,300 20,000 50 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 75,915.66 141,435 28,227.8 120,000 66.67 % 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 631,491.59 668,542.48 659,085.84 750,000 0 % 750,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 35,160 38,480 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 707,407.25 845,137.48 732,093.64 930,000 1,020,000

รวมงบดําเนินงาน 881,053.86 1,048,537.48 1,258,768.64 2,107,500 2,209,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 47,500 47,500 -100 % 0
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ครุภัณฑ์อืน

ถังโตงเตง (ภาชนะรองรับมูลฝอย) 0 0 400,000 800,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 165,114.8 254,469.71 320,000 -37.5 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 165,114.8 701,969.71 1,167,500 200,000

รวมงบลงทุน 0 165,114.8 701,969.71 1,167,500 200,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 184,579 185,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 184,579 185,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 184,579 185,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 2,210,413.86 2,561,387.28 3,640,487.35 4,975,500 4,058,100

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,241,718.57 6,965,386.75 9,005,489.75 11,897,700 10,113,250

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 148,620 210,966 433,422 435,000 -1.59 % 428,100

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,360 20,516 1,965 5,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 172,980 231,482 435,387 440,000 428,100

รวมงบบุคลากร 172,980 231,482 435,387 440,000 428,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 0 73,830 99,840 210,000 -65.43 % 72,600

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 4,044.5 16,104 1,055 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,044.5 89,934 100,895 215,000 72,600
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 5,000 7,000 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 240 29,220 40,000 50 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 5,240 36,220 50,000 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 70,000

รวมงบดําเนินงาน 4,044.5 95,174 137,115 265,000 222,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุดและติดตัง 0 142,700 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 142,700 0 0 10,000

รวมงบลงทุน 0 142,700 0 0 10,000
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 43,247 75,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 43,247 75,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 43,247 75,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 177,024.5 469,356 615,749 780,000 660,700

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแก้จน คนโคราช 0 0 0 7,000 71.43 % 12,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตังชุดเฉพาะกิจระดับตําบลใน
การตังด่านตรวจตราเฝ้าระวังยาเสพติดในพืนที 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือชี
แจงแนวทางการพัฒนาและรวบรวมปัญหาความ
ต้องการของประชาชนประกอบการจัดทําแผน
พัฒนาสามปี

0 0 3,696 5,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพระยะสัน 0 0 50,000 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนา
บทบาทของสตรีและผู้นําชุมชน 0 0 575,500 576,000 73.61 % 1,000,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด 0 40,000 40,000 40,000 0 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือ
ตรวจสอบผู้มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติด 0 4,500 0 5,000 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครอบครัวอบอุ่น (สีขาว) 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้
กับเยาวชนทัวไป 0 193,210 0 0 100 % 70,000

โครงการจัดตังชุดเฉพาะกิจระดับตําบลในการตัง
ด่านตรวจตราเฝ้าระวังยาเสพติด 0 22,750 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 3/5/2559  11:46:03 หน้า : 43/57



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพือตรวจสอบผู้มี
พฤติการณ์ด้านยาเสพติด 17,250 0 0 0 0 % 0

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือจัดทําแผน
พัฒนาสามปี 2,500 2,375 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน 35,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอาชีพระยะสัน 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนากลุ่มสตรี 840,800 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 45,000 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบทบาทของ
สตรีและผู้นําชุมชน 0 1,190,900 0 0 0 % 0

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับ
เยาวชนทัวไป 100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมครอบครัวอบอุ่น (สีขาว) 149,900 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,190,450 1,503,735 669,196 683,000 1,247,000

รวมงบดําเนินงาน 1,190,450 1,503,735 669,196 683,000 1,247,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 30,000 85,000 85,000 -64.71 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 85,000 85,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 85,000 85,000 30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,190,450 1,533,735 754,196 768,000 1,277,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,367,474.5 2,003,091 1,369,945 1,548,000 1,937,700
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 0 0 125,575 130,000 15.38 % 150,000

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถินประชาชน
อําเภอเมืองนครราชสีมาสัมพันธ์ 49,990 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 0 124,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 49,990 124,000 125,575 130,000 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 98,922 97,066 199,565 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 98,922 97,066 199,565 200,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 148,912 221,066 325,140 330,000 400,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 70,000 70,000 0 % 70,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 70,000 70,000 70,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 70,000 70,000 70,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 148,912 221,066 395,140 400,000 470,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 0 31,300 32,000 212.5 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระ
บรมราชินีนาถ

0 0 70,000 70,000 42.86 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษา 0 0 0 1,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพสกนิกรนครราชสีมาร่วมใจ
เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ เนืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 
พรรษา 5 ธันวาคม 2556 

0 96,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเข้าพรรษา 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนือง
ในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี 2558 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 30,000 30,000 400 % 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 0 0 92,880 100,000 50 % 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 42,111.2 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรม
ราชินีนาถ

0 35,900 0 0 0 % 0
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โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 13,726 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 36,400 0 0 0 0 % 0

โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 0 15,942 0 0 0 % 0

โครงการถวายเทียนพรรษา 19,354 0 0 0 0 % 0

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนืองใน
เทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี 2557 0 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณสงกรานต์ 0 99,900 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 104,900 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 174,380 289,853.2 224,180 235,000 710,000

รวมงบดําเนินงาน 174,380 289,853.2 224,180 235,000 710,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 174,380 289,853.2 224,180 235,000 710,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 323,292 510,919.2 619,320 635,000 1,180,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 556,920 586,838 941,012 945,920 17.12 % 1,107,900

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 73,815 64,282 1,965 11,400 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 38,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 630,735 651,120 942,977 957,320 1,362,200

รวมงบบุคลากร 630,735 651,120 942,977 957,320 1,362,200
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 9,957.5 175,764.5 232,783.2 647,960 -59.1 % 265,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 23,400 23,400 29,400 39,600 48.48 % 58,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,508 26,348 1,149 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 38,865.5 225,512.5 263,332.2 692,560 353,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 118,322 3,000 283,000 380,000 -89.47 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,076 2,255 5,400 10,000 900 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 469,000 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 593,398 5,255 288,400 390,000 210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 68,683.35 103,413.06 103,060 110,000 -54.55 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 49,500 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุอืน 0 1,560 6,600 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 118,183.35 104,973.06 109,660 140,000 190,000

รวมงบดําเนินงาน 750,446.85 335,740.56 661,392.2 1,222,560 753,800
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 10,000 0 0 0 0 % 0

ม่านปรับแสงหน้าต่างและผ้าม่านประตู 0 0 40,000 100,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองกดลูกปูน 0 288,900 0 0 0 % 0

เครืองตบดิน 0 0 19,000 19,000 -100 % 0

ตู้เชือม 0 10,000 0 0 0 % 0

บุ้งกีติดรถตักหน้าขุดหลัง 0 16,000 0 0 0 % 0

รถดูดสิงโสโครกและล้างทําความสะอาดท่อระบาย
นํา 0 0 12,460,000 12,460,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครืองรับระบบหอกระจายข่าวไร้สาย 0 0 2,996,000 3,000,000 -100 % 0

ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย 0 1,895,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ป้ายประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 200,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดมุม Total Station 0 295,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 40,000 75 % 70,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,000 2,504,900 15,515,000 15,619,000 270,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรัวพร้อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา  หมู่ที 
4 บ้านหนองบัวศาลา

0 0 0 0 100 % 300,000
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โครงการก่อสร้างโรงเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองบัวศาลา หมู่ที 2 0 1,151,837.87 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวศาลา 0 0 436,000 440,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองบัว
ศาลา หมู่ที 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 0 2,500,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองบัว
ศาลา หมู่ที 4 บ้านหนองบัวศาลา 0 0 1,963,761.62 1,980,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุ/ซ่อมบํารุงและ
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หมู่ที 9 บ้านหนองปลิงใหม่

0 830,000 0 0 0 % 0

โครงการตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์ อบต
.หนองบัวศาลา ชันบน (อาคารหลังใหม่) 0 0 98,000 100,000 -100 % 0

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระ
เกียรติ หมู่ที 3 บ้านหนองปลิง 0 600,000 0 0 0 % 0

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลาชันล่าง (อาคารหลัง
ใหม่)

0 0 600,000 1,200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนองบัวศาลา หมู่ที 2 0 199,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงโรงอาหาร, อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา หมู่
ที  2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที 1 
บ้านหนองตะคลอง 0 0 773,744.99 800,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนอง
บัวศาลา หมู่ที 5 บ้านอ่างหนองแหน 0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองบัวศาลา หมู่ที 2 0 1,439,862.13 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองบัวศาลา หมู่ที 5 0 189,400 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองบัวศาลา หมู่ที 8 0 110,527.4 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองบัวศาลา หมู่ที 8 บ้านหนองตาคง 0 150,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลาชันบน (อาคารหลัง
ใหม่)

0 0 100,000 200,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 
บ้านหนองตะคลอง 0 44,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 0 118,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 
10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ 0 284,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 0 0 0 0 100 % 630,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 
บ้านหนองปลิง 0 0 300,000 600,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 0 348,000 0 0 100 % 1,150,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 0 365,006.25 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 
บ้านอ่างหนองแหน 0 0 690,000 1,028,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 0 359,000 0 0 100 % 255,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 
บ้านใหม่หนองแหน 0 475,000 277,600 280,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 0 497,000 0 0 100 % 705,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 
บ้านหนองตาคง 0 170,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 
บ้านหนองตาคง (เส้นที 2) 0 0 200,823 124,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 
บ้านหนองตาคง (เส้นที 3) 0 0 221,235 186,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 
บ้านใหม่หนองตาคง 0 0 217,942 176,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 
บ้านหนองปลิงใหม่ 0 0 64,000 128,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic หมู่
ที 1 0 498,000 0 0 100 % 528,000
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic หมู่
ที 6 0 0 0 0 100 % 502,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic หมู่
ที 8 0 409,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว Asphaltic 
Concrete หมู่ที 8 บ้านหนองตาคง 0 516,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที 5 0 283,893.75 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 10 0 75,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 635,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 5 0 75,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 
10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ 0 0 21,000 42,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างประตูระบายนําแบบพวงมาลัย
หมุน หมู่ที  8 บ้านหนองตาคง 0 0 100,000 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรัวอิฐบล็อค หมู่ที 9 0 93,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 7 บ้านใหม่หนองแหน 0 0 340,000 680,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 5 บ้านอ่างหนองแหน 0 0 350,000 700,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู หมู่ที 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ 0 0 56,000 112,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู หมู่ที 3 0 164,357.28 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู หมู่ที 3 บ้านหนองปลิง 0 0 1,000,000 1,002,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู หมู่ที 4 บ้านหนองบัวศาลา 0 1,050,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู หมู่ที 9 0 284,400 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที 3 
บ้านหนองปลิง 0 0 1,220,000 1,760,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 
บ้านหนองปลิงใหม่ 0 327,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างหอถังสูงส่งนําประปา หมู่ที 2 
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 0 530,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างหอถังสูงส่งนําประปา หมู่ที 3 0 498,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างหอถังสูงส่งนําประปา หมู่ที 6 
บ้านหนองโสมง 0 580,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 0 75,600 0 0 0 % 0

โครงการขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 0 115,542.72 0 0 0 % 0

โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที 8 บ้านหนองตา
คง 0 0 110,000 220,000 -100 % 0

โครงการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที 7 บ้าน
ใหม่หนองแหน 0 200,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 
10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ 0 0 55,000 110,000 -100 % 0

โครงการเทพืนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อผนังปูน 
หมู่ที 9 บ้านหนองปลิงใหม่ 0 0 650,000 1,300,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 
10 0 0 0 0 100 % 4,150,000

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 
2 0 2,696,000 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 
9 0 0 0 0 100 % 500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 0 985,200 0 0 0 % 0

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0 0 1,001,700 1,200,000 0 % 1,200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพือให้ได้มาซึงสิงก่อ
สร้าง

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 19,387,627.4 10,846,806.61 14,568,000 11,585,000

รวมงบลงทุน 10,000 21,892,527.4 26,361,806.61 30,187,000 11,855,000
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 149,080 160,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 149,080 160,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 149,080 160,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 300,000 51,320 60,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 300,000 51,320 60,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 300,000 51,320 60,000 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 1,391,181.85 23,179,387.96 28,166,575.81 32,586,880 13,971,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,391,181.85 23,179,387.96 28,166,575.81 32,586,880 13,971,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 192,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 100,080 104,880 167,280 170,000 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 64,440 75,120 17,580 26,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 164,520 180,000 184,860 196,000 192,000

รวมงบบุคลากร 164,520 180,000 184,860 196,000 192,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 0 27,420 48,300 106,000 -69.81 % 32,000

รวมค่าตอบแทน 0 27,420 48,300 106,000 32,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 3,000 66.67 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 37,165 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
เกษตร 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 240 1,440 5,000 300 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการตามรอยพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 51,400 0 0 0 0 % 0

โครงการปลูกผักปลอดภัยผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการผักสวนครัว พืชรัวกินได้ 50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการเพิมผลผลิตทางมันสําปะหลัง 34,400 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกมันสําปะหลัง 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมตัวอย่างครัวเรือนทีมีการดํารง
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 36,500 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตร 0 35,075 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 172,300 135,315 38,605 50,000 355,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 172,300 162,735 86,905 156,000 417,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 26,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 
1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 0 0 21,900 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 26,000 21,900 22,000 0

รวมงบลงทุน 0 26,000 21,900 22,000 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 25,135 30,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 25,135 30,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 25,135 30,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 336,820 368,735 318,800 404,000 609,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์
พืนทีสีเขียว 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว 50,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 50,000 0 0 0 50,000

รวมงบดําเนินงาน 50,000 0 0 0 50,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 50,000 0 0 0 50,000

รวมแผนงานการเกษตร 386,820 368,735 318,800 404,000 659,000

วันทีพิมพ์ : 3/5/2559  11:46:04 หน้า : 56/57



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ยอดต่าง (%) ปี 2558

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 1,535.45 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,535.45 20,000 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 1,535.45 20,000 0 0 0

รวมงานกิจการประปา 1,535.45 20,000 0 0 0

รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,535.45 20,000 0 0 0

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 257,021 304,354 256,594 290,000 -17.24 % 240,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 18,000 18,000 30,000 -40 % 18,000

สํารองจ่าย 490,481.42 179,050.2 582,002.5 584,646 -5.15 % 554,510

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 309,740 284,000 600,000 600,000 6.67 % 640,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 10,000 200 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.) 451,031 547,217 593,154 593,154 5.37 % 625,000

รวมงบกลาง 1,526,273.42 1,332,621.2 2,049,750.5 2,107,800 2,107,510

รวมงบกลาง 1,526,273.42 1,332,621.2 2,049,750.5 2,107,800 2,107,510

รวมงบกลาง 1,526,273.42 1,332,621.2 2,049,750.5 2,107,800 2,107,510

รวมแผนงานงบกลาง 1,526,273.42 1,332,621.2 2,049,750.5 2,107,800 2,107,510

รวมทุกแผนงาน 30,038,074.94 60,044,312.12 76,253,553.58 90,793,400 76,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา
อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 76,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,816,720 บาท
งบบุคลากร รวม 6,506,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,722,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 556,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล แยกเป็น
- เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล แยกเป็น 
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล แยกเป็น 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา
- เงินค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2
 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 95,040 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ และทีปรึกษาของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,975,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภา, รองประธานสภา, เลขานุการ
สภา และสมาชิกสภา อบต. แยกเป็น
- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 17 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,783,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,092,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบลประจําปี พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 8 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภาย
หลัง ดังนี
- เงินเดือนปลัด อบต.จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนรองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนหัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนนักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าฝ่ายบริหารทัวไป) จํานวน 1
 อัตรา 
- เงินเดือนเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนบุคลากร จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนเจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 273,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน (ปลัด อบต. ระดับ 8, รองปลัด อบต
. ระดับ 8 และหัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. ระดับ 8), เงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล,เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร
.) และเงินเพิมอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 201,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีดํารง
ตําแหน่ง ปลัด อบต., รองปลัด อบต. และหัวหน้าสํานักงานปลัด อบต ตัง
จ่ ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 3
 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภายหลัง ดังนี
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถ
ยนต์ จํานวน 1 อัตรา
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ยาม จํานวน 1 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 3,205,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 693,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 479,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี), ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
ซือหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน,  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  เช่น คณะ
กรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ (เลือน
ไหล) หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบลฯ หรือรายการอืนทีจัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี ตังจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิน/พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,570,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําระบบองค์ความรู้ภายใน อบต.หนองบัวศาลา จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นการรวบรวมความรู้และใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับบุคลากรในองค์กร
สามารถนําไปประกอบการเรียนรู้  และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  โดย
มีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นการเพิมทัศนคติเชิงบวก เพิมวิสัยทัศน์ แลกเปลียนความรู้ระหว่าง
หน่วยงาน ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา  มีค่าใช้
จ่ายดังนี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทีพัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจํา
เป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการพนักงานส่วนตําบลดีเด่น จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพนักงานส่วนตําบลดีเด่น เช่น ค่าจัดทําใบ
ประกาศ ค่าจัดทําโล่ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านภาษาให้กับเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในตําบลเพือรองรับการท่องเทียว (AEC) จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านภาษาให้กับเด็ก
เยาวชนในตําบลเพือรองรับการท่องเทียว (AEC) เช่น ค่าวิทยากร, ค่า
อาหารและเครืองดืม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของนักเรียน นักศึกาษา 
ให้มีรายได้ระหว่างเรียน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษา ให้มีงานทําในช่วงปิด
ภาคเรียนหรือช่วงวันหยุดราชการ เพือให้มีรายได้ระหว่างเรียน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือเพิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้กับบุคลากร อบต.หนองบัวศาลา จํานวน 250,000 บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทีพัก ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยบริการเคลือนที จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน่วยบริการเคลือนทีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น  ตังจ่าย
จากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสําหรับคณะผู้
บริหาร/สมาชิกสภา อบต.หรือประชาชนทัวไป จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสําหรับ
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.หรือประชาชนทัวไป เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดการแข่ง
ขัน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่ากรรมการ ค่าวัสดุ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่ารับวารสาร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางวิชาการอืน ๆ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าสินไหมทดแทน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เสียหายในผล
แห่งละเมิดทีเจ้าหน้าทีได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีแบบ
ใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ตะแกรง
วางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง พระพุทธ
รูป แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตส์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ เสาอากาศ เครืองรับ
โทรทัศน์ โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจาน
รอง ถาด มีด กระโถน เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง ล็อคเกียร์-คลัตช์-พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส
 แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี
ซิป  เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูล เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 587,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 530,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที และให้หมายรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือ
สารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอิน
เทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้
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งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาซึงไม่เกียวกับครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง เช่น ค่า
จ้างศึกษาพัฒนาระบบจราจร, ค่าจ้างบริหารจัดการระบบ  ต่าง ๆ หรือ
รายการอืน ๆ ทีอยู่ในรายจ่ายประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท

1) อุดหนุนสํานักงานเทศบาลตําบลโพธิกลาง จํานวน 15,000 บาท เพือ
สนับสนุนเงินตามโครงการ
- โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลระดับอําเภอและศูนย์บริการข้อมูลท้องถินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2558 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ทังนีจะดําเนินการได้ต่อเมือ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,429,300 บาท
งบบุคลากร รวม 989,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 989,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 931,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบลประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 5 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภาย
หลัง ดังนี
- เงินเดือนนักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน) จํานวน 1
 อัตรา
- เงินเดือนเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา
- เงินเดือนนิติกร จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 58,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล,เงินเพิม
สาหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)หรือเงินเพิมอืนๆ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี), ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เช่น คณะ
กรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ (เลือน
ไหล) หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบลฯ หรือรายการอืนทีจัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี ตังจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําวารสารและจดหมายข่าวเพือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดทําวารสาร/จดหมายข่าว ทีเกียวกับ
การบริหารงาน นโยบายต่างๆ ตลอดจนระเบียบกฎหมายทีเกียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน หรือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือชีแจงแนวทางการพัฒนา
และรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนประกอบการจัดทําแผน
พัฒนาสามปี

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือชีแจง
แนวทางการพัฒนาและรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีแบบ
ใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ตะแกรง
วางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง พระพุทธ
รูป แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตส์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ เสาอากาศ เครืองรับ
โทรทัศน์ โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี
ซิป  เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูล เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งานบริหารงานคลัง รวม 6,962,240 บาท
งบบุคลากร รวม 4,282,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,282,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,506,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบลประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 15 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภาย
หลัง ดังนี
- เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา 
- เงินเดือนนักบริหารงานคลัง (หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี, หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาและจัดเก็บรายได้,หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและ
ทรัพย์สิน)จํานวน 3 อัตรา
- เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนนักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 2 อัตรา
- เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
- เงินเดือนเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 175,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของ
พนักงานส่วนตําบล และเงินเพิมอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 494,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 4
 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภายหลัง ดังนี
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ จํานวน 2 อัตรา
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,360 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง และเงินเพิม
อืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,180,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 693,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 604,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือคณะ
กรรมการดําเนินการซือหรือการจ้าง  หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  เช่น คณะ
กรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ (เลือน
ไหล) หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบลฯ เป็นต้น หรือรายการอืนทีจัดอยู่ในรายจ่ายประเภท
นี ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 28,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 772,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) พิธีเปิดอาคารต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการรับชําระภาษีนอกสถานทีเพิมประสิทธิภาพงานจัดเก็บราย
ได้ ประจําปี 2558 จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรับชําระภาษีนอกสถานทีเพิม
ประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเครืองดืม ค่า
เอกสารวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิน ประจําปี 2558 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้อง
ถิน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเอกสารวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น  ค่าจ้างลูกจ้าง  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที  ค่าอาหารทําการนอก
เวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์  ค่าฝึกอบรม  ค่านํามันเชือเพลิง  ค่า
ถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาพนักงานส่วนท้องถิน
ตามโครงการต่างๆ  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าศึกษาดูงาน หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการรณรงค์การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นรายปี ในเขตพืนที 
อบต.หนองบัวศาลา ประจําปี 2558 จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการณรงค์การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอยเป็นรายปี ในเขตพืนทีอบต.หนองบัวศาลา เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่า
เอกสารวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 625,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีแบบ
ใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรง
วางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง พระพุทธ
รูป แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตส์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ เสาอากาศ เครืองรับ
โทรทัศน์ โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจาน
รอง ถาด มีด กระโถน เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง ล็อคเกียร์-คลัตช์-พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส
 แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี
ซิป  เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูล เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที และให้หมายรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือ
สารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอิน
เทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

งบลงทุน รวม 499,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 499,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีแถวพักคอย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีแถวพักคอย  ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ที
นัง  จํานวน 2 แถวๆละ 10,000.-บาท  เป็นเงิน 20,000.- บาท  (ไม่
ปรากฏในมาตรฐานราคาของสํานักงบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้อง
ถิน)  ตังจ่ายจากเงินรายได้
เครืองโทรสาร จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครังละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครืองๆละ 18,000.- บาท  เป็น
เงิน 18,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามมาตรฐานราคาของสํานัก
งบประมาณ หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร 0719/ว 34 ลงวัน
ที 31 มีนาคม 2557 เรือง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557)
ชันวางหนังสือสําหรับบริการผู้มาติดต่อราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางหนังสือสําหรับบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ จํานวน 1 ตัวๆละ 5,000.- บาท  เป็นเงิน 5,000.- บาท  (ไม่
ปรากฏในมาตรฐานราคาของสํานักงบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้อง
ถิน)  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ชันวางเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางเอกสาร จํานวน 2 ตัวๆละ 5,000.- บาท  เป็น
เงิน 10,000.- บาท  (ไม่ปรากฏในมาตรฐานราคาของสํานักงบ
ประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิน)  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ชุดเคาร์เตอร์บริการลูกค้า จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเคาร์เตอร์บริการลูกค้า ประกอบด้วย เคาร์เตอร์
แบบตรงและแบบมุม จํานวน 1 ชุดๆละ 18,000.- บาท  เป็น
เงิน 18,000.-บาท  (ไม่ปรากฏในมาตรฐานราคาของสํานักงบ
ประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิน)  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ชุดโซฟารับรองผู้มาติดต่อราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโซฟารับรองผู้มาติดต่อ
ราชการ จํานวน 1 ชุดๆ ละ 10,000.- บาท  ไม่ปรากฏในมาตรฐานราคา
ของสํานักงบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิน)ตังจ่ายจากเงินรายได้
ชุดโต๊ะกระจกกลมพร้อมเก้าอี จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะกระจก  ประกอบด้วย โต๊ะกระจกกลม ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. และเก้าอีไม่น้อยกว่า 6 ตัว จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 17,000.- บาท  เป็นเงิน 34,000.- บาท  (ไม่ปรากฏในมาตรฐาน
ราคาของสํานักงบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิน)  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
ชุดโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  พร้อมทีวางCPU ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 80x ยาว60x สูง75 ซม. จํานวน 3 ตัวๆ
ละ 5,000.-บาท  เป็นเงิน 15,000.-บาท  (ไม่ปรากฏในมาตรฐานราคา
ของสํานักงบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 47x ยาว60x สูง132 ซม. จํานวน 4 หลังๆละ 9,500.- บาท  เป็น
เงิน 38,000.-บาท  (ไม่ปรากฏในมาตรฐานราคาของสํานักงบ
ประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิน)  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนกระจก จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือน
กระจก ขนาด 4 ฟุต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118x ยาว40x 
สูง87 ซม. จํานวน 2 หลังๆละ 5,500.- บาท เป็น
เงิน 11,000.- บาท  (ไม่ปรากฏในมาตรฐานราคาของสํานักงบ
ประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิน)  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนสูงกระจก จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสารบานเลือนสูงกระจก ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 90x ยาว45x สูง180 ซม. จํานวน 4 หลังๆละ 10,000.-บาท  เป็น
เงิน 40,000.- บาท  (ไม่ปรากฏในมาตรฐานราคาของสํานักงบ
ประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิน)ตังจ่ายจากเงินรายได้
โต๊ะทํางานโล่งขาเหล็ก จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานโล่งขาเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 180x ยาว60x สูง75 ซม. จํานวน 3 ตัวๆละ 15,000.- บาท  เป็น
เงิน 45,000.-บาท  (ไม่ปรากฏในมาตรฐานราคาของสํานักงบ
ประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้
ม่านปรับแสง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือม่านปรับแสง จํานวน 2  ชุด ๆ
ละ 30,000.- บาท  เป็นเงิน 60,000.- บาท  (ไม่ปรากฏในมาตรฐาน
ราคาของสํานักงบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิน)  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

วันทีพิมพ์ : 3/5/2559  11:46:30 หน้า : 13/51



ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ LCD ระดับความละเอียดจอ
ภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิว จํานวน 1 เครืองๆ
ละ 12,000.- บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามมาตรฐานราคาของสํานัก
งบประมาณ หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร 0719/ว 34 ลงวัน
ที 31 มีนาคม 2557 เรือง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557)
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอ
ภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิว จํานวน 2 เครืองๆ
ละ 18,000 บาท พร้อมขาตัง เป็นเงิน 4,000 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ใช้ราคาตามมาตรฐานราคาของสํานักงบประมาณ หนังสือสํานักงบ
ประมาณ ที นร 0719/ว 34 ลงวันที 31 มีนาคม 2557 เรือง ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557)
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน 1 หลังๆละ 13,000.- บาท  เป็น
เงิน 13,000.- บาท  (ไม่ปรากฏในมาตรฐานราคาของสํานักงบ
ประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิน)  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําร้อน-นําเย็น-ธรรมดา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น มี 3 ก็
อก (ร้อน-เย็น-ธรรมดา) จํานวน 1 เครืองๆละ 10,000.- บาท  เป็น
เงิน 10,000.-บาท  (ไม่ปรากฏในมาตรฐานราคาของสํานักงบ
ประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิน)  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 25,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1
 เครือง  (โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร ณ วันที 21 กุมภาพันธ์ 2557)  ตังจ่ายจากเงินรายได้
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ทีมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB 
จํานวน 1 หน่วย
  - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Inferface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) 
และ Bluetooth
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) จํานวน 5,500 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1
 เครือง  (โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร ณ วันที 21 กุมภาพันธ์ 2557)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ คุณลักษณะพืนฐาน
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนานที
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที 1 (35 
หน้า/นาที) จํานวน 19,900 บาท

เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network 
แบบที 1จํานวน 1 เครือง  (โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ วันที 21 กุมภาพันธ์ 2557)  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้
  คุณลักษณะพืนฐาน
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนานที
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Inferface) 
แบบ 10/100 Base TX หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,610,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,109,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,109,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 248,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบลประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภาย
หลัง ดังนี
- เงินเดือนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิมอืนๆ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 795,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 6
 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภายหลัง ดังนี
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 อัตรา
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2
 อัตรา
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง จํานวน 2
 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

งบดําเนินงาน รวม 881,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 167,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 147,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี), ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือรายการอืนทีจัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตังศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล
สําคัญ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกียวกับการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเครือง
ดืม ค่าอาหาร อปพร. หรือค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดมวลชนเข้าร่วม
กิจกรรม หรือค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสําคัญ เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้
จ่ายอืนตามความจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างเสริมความรักความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
อาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เกียวกับกฎหมายจราจรแก่ประชาชนทัวไป จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เกียวกับกฎหมายจราจรแก่
ประชาชนทัวไป เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีแบบ
ใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ตะแกรง
วางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง พระพุทธ
รูป แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตส์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ เสาอากาศ เครืองรับ
โทรทัศน์ โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
กระเบือง  สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลือย เครืองวัด
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง ล็อคเกียร์-คลัตช์-พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส
 แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี
ซิป  เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูล เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง หรือรายการอืนทีอยู่ในรายจ่ายประเภท
นี ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ามิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ หรือรายการอืนทีไม่เข้าในลักษณะวัสดุ
ในหมวดต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 119,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้และทางไกลภายในประเทศ  ค่าโทรศัพท์
เคลือนที  ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสายฯ  เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ, โทรสาร, ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต (INTERNET) และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 8,600,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,600,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถดับเพลิงชนิดถังนําถังโฟมในตัว จํานวน 8,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถดับเพลิงชนิดถังนําถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะทัวไป ดังนี
เป็นรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ทีออกแบบสําหรับใช้ดับไฟทีลุกไหม้นํา
มัน และไฟทัวไปได้มีอุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัย โดยมีถังบรรจุนํา/ถังบรรจุ
โฟมในตัว, ติดตังเครืองสูบนําดับเพลิงขับด้วยกําลังจากเครืองยนต์ ของตัว
รถส่งผ่านกําลังโดยชุดถ่ายทอดกําลัง พร้อมมีระบบผสมโฟม, แท่นปืนฉีด
นํา/โฟม, ชุดม้วนสายดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงครบถ้วน ชุดตู้รถดับ
เพลิงและชุดถังบรรจุนํา/ถังบรรจุโฟม เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูง ผลิต
และประกอบจากโรงงานทีได้รับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ใน
ขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบํารุงรักษาและซ่อม
แซม และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
คุณลักษณะเฉพาะ
1.ตัวรถยนต์
- ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตมีสมรรถนะเหมาะ
สมสําหรับประกอบติดตังตัวถังเป็นรถดับเพลิง
- เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 10 ล้อ ขับเคลือนไม่น้อยกว่า 2 เพลา และมีล้อ
อะไหล่พร้อมกะทะล้อ 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ทีสําคัญตามมาตรฐานผู้ผลิต
ครบถ้วน
2. เครืองยนต์
- เครืองยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วย
นําเป็นเครืองยนต์ดีเซลทีได้มาตรฐานไม่ตํากว่า มอก.2315-2551 
- มีกําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ทีรอบไม่เกิน 2,800 รอบ/นาที
- มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชัน
3. ถังบรรจุนํา/ถังบรรจุโฟมประจํารถ
3.1 ถังบรรจุนํา
- รูปทรงสีเหลียมตามมาตรฐานผู้ผลิต พืนตัวถังสร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ผนังด้านข้าง และผนังด้านบน สร้างด้วย
เหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
- มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร
- พืนบนถังมีช่องสําหรับลงทําความสะอาด (MANHOLE) ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
- ภายในถังนํามีแผ่นกันกระแทก (BAFFLE PLATE) กันเป็นช่องไม่
น้อยกว่า 2 ช่อง
- ติดตังเครืองตรวจวัดระดับนําแบบดิจิตอล เพือบอกระดับนําในถัง
- มีท่อระบายอากาศ/ท่อนําล้น และส่วนประกอบอืนตามมาตรฐาน
3.2 ถังบรรจุนํายาโฟม
- รูปทรงเหลียมตามมาตรฐานผู้ผลิต ถังสร้างด้วยแผ่นสแตนเลสมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
- มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร
- ด้านบนถังมีช่องสําหรับเติมนํายาโฟมขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีทางส่งนํายาโฟมเข้าระบบผสมโฟมพร้อมวาล์ว ปิด – เปิด แบบสามารถ
ควบ คุมการทํางานไ
ด้ทีแผงควบคุมการทํางานระบบดับเพลิง
- มีท่อระบายอากาศ ทีวัดระดับนํายาโฟมในถัง และส่วนประกอบอืนตาม
มาตรฐาน
3.3 ถังบรรทุกนําและถังบรรจุนํายาโฟม ผลิตจากโรงงานทีได้รับการ
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 จากหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
4. ระบบดับเพลิงประจํารถ
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4.1 เครืองสูบนําดับเพลิง
- เครืองสูบนําดับเพลิงติดตังอยู่ตอนท้ายของชุดตู้รถดับเพลิง
- เป็นเครืองสูบนําทีออกแบบสําหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ ตัวเสือทําด้วย
ทองเหลือง ทนทานต่อการกัดกร่อนของนําทะเลหรือนําเค็มได้ เป็นเครือง
สูบนําแบบแรงไหลหนีศูนย์ (CENTRIFUGAL PUMP) แบบดูดทาง
เดียว มีระบบสูบนําแรงดันตํา (LOW PRESSURE) และแรงดัน
สูง (HIGH PRESSURE) อยู่ในปัมเดียวกัน 
- ระบบสูบส่งนําแรงดันตํา ระหัดไม่น้อยกว่า 1 ชัน สามารถสูบนําได้ไม่
น้อยกว่า 3,000 ลิตรต่อนาที ทีแรงดันไม่น้อยกว่า 140 ปอนด์ต่อตาราง
นิว และระบบจ่ายนําแรงดันสูง มีระหัด ไม่น้อยกว่า 2 ชัน สามารถทําแรง
ดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 650 ปอนด์ต่อตารางนิว โดยมีเอกสารการรับรอง
ประสิทธิภาพจากหน่วยงานราชการทีมีขีดความสามารถในการ
รับรอง และหนังสือแต่งตังตัวแทนจําหน่ายมาแสดงในวันยืนซองเสนอ
ราคา
- มีระบบปัมสุญญากาศแบบอัตโนมัติ
สมบูรณ์ (FULLY AUTOMATIC) ทํางานและเลิกทํางานโดย
อัตโนมัติ ขณะทําสุญญากาศไม่ต้องใช้นํามันหล่อลืนในการทํา
สุญญากาศ ประกอบติดตังอยู่ภายในตัวเรือนเดียวกัน กับเครืองสูบนําทํา
งานโดยได้รับกําลังโดยตรงจากแกนเพลาเครืองสูบนํา
- มีขนาดท่อดูดนําไม่น้อยกว่า 4 นิว ขนาดท่อจ่ายนําแรงดันตําไม่น้อย
กว่า 2.5 นิว และขนาดท่อจ่ายนําแรงดันสูงไม่น้อยกว่า 1 นิว
- เครืองสูบนํา ปัมสุญญากาศ ผลิตจากโรงงานทีได้รับการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ มอก. 9001 
4.2 ระบบผสมโฟมดับเพลิง (FOAM PROPORTIONER)
- มีระบบสูบจ่ายโฟมใช้กับชุดผสมโฟม เพือใช้จ่ายนํายาโฟมไปทุกทางส่ง
ภาย นอก สามารถปรับอัตราการไหลของโฟมได้
- ชุดผสมโฟม ผลิตจากทองเหลือง สามารถใช้กับนํายาโฟมทุก
ประเภท โดยไม่ทําให้เกิดการชํารุดหรือเสียหายได้
5. มีแผงควบคุมการทํางานติดตังภายในตู้ควบคุมการดับเพลิงตอนท้าย
ของตัวรถ พร้อมมาตรวัดต่างๆ 
6. ระบบไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง
- สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนชนิดแผงยาว 
- ด้านท้ายตัวรถติดตังไฟฉุกเฉินแบบหมุน จํานวน 2 ดวง เพือให้สัญญาณ
เตือนเมือมองจากด้านท้าย 
- ติดตังเครืองขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนมีกําลังขยายไม่น้อย
กว่า 150 วัตต์ มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมไมค์พูด ตัวเครืองมี
นําหนักไม่เกินกว่า 4 กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตังตัว
แทนจําหน่ายมาแสดงในวันยืนซองเสนอราคา
- ไฟส่องสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ ติดอยู่ด้านท้ายรถปรับก้มเงย
ได้ จํานวน 2 ดวง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 6,015,820 บาท และตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 2,484,180 บาท (ไม่ปรากฏในมาตรฐานราคาของสํานักงบ
ประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิน)
เหตุผลและความจําเป็น   เนืองจากตําบลหนองบัวศาลา เป็นเขตพืนที
อุตสาหกรรม หากเกิดอัคคีภัยในเขตพืนทีรถดับเพลิงทีมีอยู่ไม่เอืออํานวย
ต่อการใช้ดับเพลิง เนืองจากวัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของงานอุตสาหกรรม
หากใช้นําดับเพลิงจะไม่สามารถดับไฟได้ รวมทังตําบลหนองบัวศาลามี
เส้นทางสายหลักทีวิงระหว่างจังหวัดนครราชสีมา ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ รถ
ยนต์เริมติดตังการใช้แก๊สในรถยนต์อีกด้วย หากเกิดอุบัติเหตุจึงไม่
สามารถใช้นําดับได้ ประกอบกับตําบลหนองบัวศาลา มีปัมนํามันให้
บริการทีเพิมขึน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครืองจักร
กล ยานพาหนะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังจ่ายจากเงินรายได้

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

1) อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมา ตังไว้ 20,000 บาท  แยกเป็น
- โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชน จํานวน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ทังนีจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม
การอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัย
ธรรมชาติ) ให้แก่ประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ) ให้แก่ประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่นค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครือง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าวิทยากร ค่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,360,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,217,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,217,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 829,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบลประจําปี พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภาย
หลัง ดังนี
- เงินเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนนักบริหารงานการศึกษา (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 327,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 2
 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภายหลัง ดังนี
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,243,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 269,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 213,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)หรือรายการอืนทีจัดอยู่ในรายจ่ายประเภท
นี ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 585,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 175,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์/วารสาร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์ จํานวน 2 หมู่บ้านและ
วารสาร จํานวน 3 หมู่บ้าน ประจําทีอ่านหนังสือพิมพ์ วารสารประจําหมู่
บ้าน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน ประจําปี 2558 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้อง
ถิน ประจําปี 2558 ของบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
เล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย เช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าเบีย
เลียง ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่าย
จากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการผู้ดูแลเด็กดีเด่น จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น เช่น ค่าจัดทําใบ
ประกาศ ค่าจัดทําโล่ ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่าย
จากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาพนักงานส่วนท้องถิน
ตามโครงการต่างๆ  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าทีพัก  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าศึกษาดูงาน หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ เป็น
ต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการสนับุสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและโครงการเสริม
สร้างประสบการณ์ศึกษาดูงาน ครูผู้ดูแลเด็ก ,ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทาง
การศึกษา เช่น ค่าดําเนินการในการจัดการอบรมสัมมนา ค่าลง
ทะเบียน ค่ารับรอง ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าพาหนะเดิน
ทาง หรือค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 172,000 บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 28,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีแบบ
ใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ตะแกรง
วางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง พระพุทธ
รูป แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตส์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ เสาอากาศ เครืองรับ
โทรทัศน์ โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจาน
รอง ถาด มีด กระโถน เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตะปู ค้อน ก๊อกนํา เทปพันเกลียว ท่อพีวีซี ปูน
ซีเมนต์ เหล็ก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง ล็อคเกียร์-คลัตช์-พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส
 แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี
ซิป  เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูล เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 124,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองบัวศาลา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาคง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อ่างหนองแหน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวศาลา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวศาลา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาคง, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอ่างหนองแหน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวศาลา ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที และให้หมายรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือ
สารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอิน
เทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้
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งบลงทุน รวม 900,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 900,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 890,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน โดยมี
รายละเอียดไม่น้อยกว่ารายการดังต่อไปนี
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี
- ขับเคลือน 2 ล้อ
- แบบดับเบิลแค็บ
- เป็นกระบะสําเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม 7% และตังเผือระยะเวลาการจัดซือ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ 
(ใช้ราคาตามมาตรฐานราคาของสํานักงบประมาณ หนังสือสํานักงบ
ประมาณ ที นร 0719/ว 34 ลงวันที 31 มีนาคม 2557 เรือง ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,858,980 บาท
งบบุคลากร รวม 908,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 908,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบลประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ของครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 720,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 6
 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภายหลัง ดังนี
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็กฯ จํานวน 2 อัตรา 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

งบดําเนินงาน รวม 5,799,980 บาท
ค่าตอบแทน รวม 394,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 374,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)หรือรายการอืนทีจัดอยู่ในรายจ่ายประเภท
นี ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 2,719,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (กีฬาภายใน)เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน
กีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของรางวัล หรือค่าใช้จ่ายอืนตามความจํา
เป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท
.สัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชือม
ความสัมพันธ์ของจังหวัดนครราชสีมา เช่น อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาแต่ละ
ประเภท ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าพาหนะในการเดินทางและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องตามความจําเป็น ตังจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมและจริยธรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าจ้างทําอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์ ค่าของ
ขวัญ ของทีระลึก ค่าการแสดงของเด็กและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นให้กับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลและยาสามัญประจําบ้าน
สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลและยาสามัญ
ประจําบ้านสําหรับเด็กปฐมวัย ประจําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น วัสดุ, อุปกรณ์ปฐมพยาบาล, ค่ายาเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการซ้อมหนีไฟในศุูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ้อมหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจํา
เป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้กฎจราจรเบืืองต้นสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้กฎจราจรเบืองต้นสําหรับเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
ศาลา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายโครงการวันไหว้ครู จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่าย
จากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเข้าชม ค่าพาหนะเดินทาง ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนประจําปีการศึกษา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียน
ประจําปีการศึกษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายแสดงผลงาน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,914,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)ค่าวัสดุการเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 1,764,000.- บาท และตัง
จ่ายจากเงินรายได้ 150,000.- บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 2,686,980 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีแบบ
ใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ตะแกรง
วางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง พระพุทธ
รูป แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจาน
รอง ถาด มีด กระโถน เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,366,980 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)แก่เด็กนักเรียน
ทัง 4 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา, โรงเรียนบ้าน
หนองตะลุมปุ๊ก, โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี และโรงเรียนบ้าน
หนองตาคง และค่าอาหารเสริม (นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 58,800.- บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 2,308,180.- บาท ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดกิง
ไม้ เข่งพลาสติก คราด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี
ซิป  เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูล เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 35,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,116,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,116,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,116,000 บาท

1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนทัง 4 โรงเรียน ตัง
ไว้  3,716,000.- บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของ
เด็กนักเรียนทัง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัว
ศาลา,โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก,โรงเรียนอ่างหนองแหนประชา
สามัคคี และโรงเรียนบ้านหนองตาคง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
2) อุดหนุนโรงเรียนทัง 4 โรงเรียน  ตังไว้รวม 400,000.- บาท เพือจ่าย
เป็นค่าสนับสนุนโรงเรียนทัง 4 โรงเรียน ได้แก่
- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พัฒนาเด็กไทยเข้าใจเรืองอาเซียน ตัง
ไว้ 100,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน พัฒนาเด็กไทยเข้าใจเรืองอาเซียน ของโรงเรียนวัดบ้านหนองบัว
ศาลา หรือรายการอืนเพือพัฒนางานด้านการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
- โครงการจัดจ้างครูผู้สอนในสาขาทีขาดแคลน ตังไว้ 100,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการจัดจ้างครูผู้สอนในสาขาทีขาด
แคลนของโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หรือรายการอืนเพือพัฒนางาน
ด้านการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
- โครงการจ้างครูสาขาวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา ตังไว้ 100,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการจ้างครูสาขาวิชาสุข
ศึกษา-พลศึกษาของโรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี หรือรายการ
อืนเพือพัฒนางานด้านการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตังไว้ 100,000.- บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองตา
คง หรือรายการอืนเพือพัฒนางานด้านการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเด็กยากไร้ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือเด็กยากไร้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองบัวศาลา เช่น อุปกรณ์การเรียน, หนังสือเรียน, ชุดนักเรียน ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,958,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,216,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,216,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,054,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบลประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภาย
หลัง ดังนี
- เงินเดือนนักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 1 อัตรา
 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 1
 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภายหลัง ดังนี
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล และเงิน
เพิมอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 537,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 252,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 138,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี), ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เช่น คณะ
กรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ (เลือน
ไหล) หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบลฯ หรือรายการอืนทีจัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี ตังจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีแบบ
ใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรง
วางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง พระพุทธ
รูป แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง ล็อคเกียร์-คลัตช์-พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส
 แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เกียวกับการป้องกัน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคอืน ๆ ฯลฯ เช่น ค่ายา เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ วัคซีน นํายาฆ่าเชือโรค นํายาสารเคมีตรวจปัสสาวะ ขวดใส่
ปัสสาวะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี
ซิป  เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูล เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครืองจักร
กล ยานพาหนะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 155,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 155,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท

1) อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมา ตังไว้ 5,000 บาท แยกเป็น
- โครงการสนับสนุนกิจการกาชาดจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 5,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมกาชาด จังหวัดนครราชสีมา ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ทังนีจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินระดับจังหวัด

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 150,000 บาท
1) อุดหนุนอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน (อสม.) ตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตชุมชน/หมู่บ้าน จํานวน 150,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชน/หมู่
บ้าน ๆ ละ 15,000 บาท จํานวน 10 หมู่บ้าน เป็นเงิน 150,000 บาท ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่า
ป้าย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ยาคุมกําเนิด ค่า
ยา ค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัคซีน นํายาฆ่าเชือโรค วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพประจําปี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสุขภาพของคณะผู้
บริหาร พนักงานส่วนตําบล เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพตามหลัก
เกณฑ์งานอาชีวอนามัย ค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ค่ายา วัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด เช่น ค่าใช้
จ่ายในการจัดรณรงค์และกิจกรรมเกียวกับสิงแวดล้อม การรักษาความ
สะอาด ค่ารางวัลประกวด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังสิงแวดล้อม เช่น ค่าตรวจสอบ
คุณภาพนํา, อากาศ หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้าย
โครงการ  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าแผ่น
พับ  ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควัน ค่า
นํายา ค่าทรายอะเบท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์  ค่านํามัน ค่าจ้าง
เหมา ในการกําจัดยุงลาย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ โรคเรือน ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ 2009 เช่น ค่าแผ่น
พับ  ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัคซีน นํายาฆ่าเชือโรค วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสุขาภิบาลอาหาร  เช่น ค่าป้าย
โครงการ อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าใช้อืนตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แกนนําในการป้องกันโรคระบาด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
การอบรม  เคมีภัณฑ์  ค่ายาสําหรับป้องกันโรคและค่าใช้จ่ายอืนตามความ
จําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 265,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ สัญจร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ สัญจร เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้
พิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,229,850 บาท
งบบุคลากร รวม 1,042,850 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,042,850 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 739,250 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบลประจําปี พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภาย
หลัง ดังนี
- เงินเดือนผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกอง
ช่าง ระดับ 8 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 147,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 1
 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภายหลัง ดังนี
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,117,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 127,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี),ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  เช่น คณะ
กรรมการประเมินผลงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ (เลือน
ไหล) หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบลฯ หรือรายการอืนทีจัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี ตังจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 575,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการถ่ายแบบและเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายแบบก่อสร้าง  เอกสารทีใช้ในการสอบราคา  ประกวด
ราคา ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่ารังวัดทีดิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการรังวัดทีดินกรณีต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 282,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีแบบ
ใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ตะแกรง
วางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง พระพุทธ
รูป แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจาน
รอง ถาด มีด กระโถน เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง ล็อคเกียร์-คลัตช์-พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส
 แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์แต่งกายของพนักงานส่วน
ตําบล เช่น  รองเท้า  หมวก  เสือปฏิบัติงาน และอืนๆทีเข้าประเภทรายจ่าย
นี ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี
ซิป  เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูล เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที และให้หมายรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร)ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือ
สารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอิน
เทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,675,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,223,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,223,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,058,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบลประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน 3 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภาย
หลัง ดังนี
- เงินเดือน นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุม
อาคาร) จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือน นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือน นายช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 1
 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภายหลัง ดังนี
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
ไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,300 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง และเงินเพิม
อืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 881,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 261,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 61,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตส์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ เสาอากาศ เครืองรับ
โทรทัศน์ โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง ล็อคเกียร์-คลัตช์-พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส
 แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านตําบล ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,500,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขา  หัวทะเล  เพือจ่ายเป็นค่าติดตัง
มิเตอร์ไฟฟ้า   ขยายเขตแรงตํา และติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะทังตําบล
หนองบัวศาลา

งานสวนสาธารณะ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง ล็อคเกียร์-คลัตช์-พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส
 แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครืองจักร
กล ยานพาหนะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 4,058,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,649,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,649,100 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,577,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 14
 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภายหลัง ดังนี 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถ
ยนต์ จํานวน 4 อัตรา 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถ
ขยะ จํานวน 10 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล และเงิน
เพิมอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 2,209,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 259,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 209,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 930,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูล
ฝอย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้อืนตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
สําหรับรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 1,020,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจาน
รอง ถาด มีด กระโถน เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง ล็อคเกียร์-คลัตช์-พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 750,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส
 แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายชุดปฏิบัติงาน พนักงานเก็บ
ขยะ, พนักงานรถกู้ชีพ หรือรายจ่ายอืนทีอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 660,700 บาท
งบบุคลากร รวม 428,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 428,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 428,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบลประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภายหลัง
ดังนี
- เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 222,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 72,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) หรือรายการอืนทีจัดอยู่ในรายจ่าย
ประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีแบบ
ใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ตะแกรง
วางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง พระพุทธ
รูป แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตส์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ เสาอากาศ เครืองรับ
โทรทัศน์ โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี
ซิป  เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูล เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,277,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,247,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,247,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้จน คนโคราช จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้จน คนโคราช โดยการช่วยเหลือ
ครัวเรือนทีตกเกณฑ์ จปฐ. ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตังชุดเฉพาะกิจระดับตําบลในการตังด่านตรวจตราเฝ้า
ระวังยาเสพติดในพืนที จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตังชุดเฉพาะกิจระดับตําบลในการ
ตังด่านตรวจตราเฝ้าระวังยาเสพติดในพืนที เช่น ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านํามันเชือเพลิง หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น ตังจ่ายจากเงิน
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพระยะสัน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอาชีพระยะ
สัน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นํา
ชุมชน จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบทบาท
ของสตรีและผู้นําชุมชน หรือโครงการอืนทีเป็นการพัฒนากลุ่มสตรีและผู้
นําชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าทีพัก ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ตัง
จ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าเอกสาร ค่าแผ่นพับ หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือตรวจสอบผู้มีพฤติการณ์
ด้านยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือตรวจสอบผู้มี
พฤติการณ์ด้านยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครอบครัวอบอุ่น (สีขาว) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการอบรมครอบครัวอบอุ่น (สีขาว) เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที
พัก ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนทัวไป จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติดให้กับ
เยาวชนทัวไปของโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต (ชวน
น้องทําดี) หรือ โครงการอืน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทีพัก ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

1) อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมา ตังไว้ 30,000.- บาท  แยกเป็น
- โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชน/ประชาสังคม จํานวน 15,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
สนับสนุนโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการเสริม
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาสังคม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ทังนีจะ
ดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด
- โครงการปรับเปลียนทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง จํานวน 15,000.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงปรับเปลียน
ทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ทังนีจะ
ดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจํา
ตําบล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
เวชภัณฑ์ยา ค่าถ้วย/เหรียญรางวัล ค่ากรรมการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ภายใน
ตําบลหนองบัวศาลา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าถ้วย/เหรียญรางวัล ค่ากรรมการ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจําหมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 10,000.- บาท จํานวน 10 หมู่บ้าน ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 70,000 บาท
1) อุดหนุนศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 70,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครังที 33 (พ.ศ. 2558) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ทังนีจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 710,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 710,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  ค่าธง
ชาติ/ธงตราสัญลักษณ์ ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจํา
เป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าป้ายโครงการค่าจ้าง
เหมาจัดสถานที ค่าไฟประดับ ค่าธงชาติ/ธงตราสัญลักษณ์ ค่า
สังฆทาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์งานเฉลิม
พระเกียรติ เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเข้าพรรษา เช่น ค่าป้าย
โครงการ เทียนพรรษา ค่าสังฆทาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจํา
เป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนืองในเทศกาลวิสาขบูชา 
ประจําปี 2558 จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนืองในเทศกาล
วิสาขบูชา ประจําปี 2558 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าธงธรรมจักร ธง
ชาติ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าของทีระลึกสําหรับกรรมการ
ตัดสิน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่ามหรสพ ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ตามความจําเป็น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย
โครงการ เงินรางวัลการประกวด ค่าเครืองไฟ ค่ามหรสพ ค่าจ้างเหมาการ
แสดง ค่าของทีระลึก ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจํา
เป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมา
ยุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 13,971,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,362,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,362,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,107,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบลประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 5 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภาย
หลัง ดังนี
- เงินเดือนนักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนช่างผังเมือง จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนนายช่างเขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา
- เงินเดือนวิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 2
 อัตรา และอัตราทีได้เห็นชอบเพิมเติมในภายหลัง ดังนี
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1
 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,300 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง และเงินเพิม
อืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 753,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 353,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 265,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัด
แปลงอาคาร  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามระเบียบราชการ หรือรายการ
อืนทีจัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 58,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์งานสํารวจพ่นสี     เครืองมือดึงสายโทรศัพท์   ค่า
ซือวัสดุก่อสร้างเพือนําไปสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยาก
ไร้ และผู้ยากจน  สังกะสี  กระเบือง  ตะปู ค้อน เสาเข็มไม้  ท่อ  คอนกรีต
เสริมเหล็ก  และอืนๆทีเข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง ล็อคเกียร์-คลัตช์-พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส
 แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์งานสํารวจ,กล้องวัดมุม, ค่าซือเสาปูนพร้อมติด
ตัง, ค่าซือสีสเปรย์ และอืนๆ ทีเข้ารายจ่ายประเภทนี ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

งบลงทุน รวม 11,855,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 270,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือป้ายประชาสัมพันธ์  เรือง การขออนุญาตก่อสร้างใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา  และ เรือง การขุดดินและถม
ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวศาลา ป้าย
เหล็ก   ขนาด  กว้าง 1.20 xยาว 2.40 เมตร  พร้อมติดตัง  จํานวน
รวม  20 ป้าย ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ไม่ปรากฏในมาตรฐานราคาของ
สํานักงบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดของท้องถิน)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครืองจักรกล ยาน
พาหนะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 11,585,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างรัวพร้อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวศาลา  หมู่ที 4 บ้านหนองบัวศาลา จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าก่อสร้างรัว  พร้อมประตู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวศาลา  ขนาด สูง 2.50 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  98.00
 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย  (ตามแบบที  อบต.กําหนด)ตัง
จากเงินรายได้
โครงการปรับปรุงโรงอาหาร, อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวศาลา หมู่ที  2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
-  ปรับปรุงโรงอาหารขนาด 14.00 x 21.00 เมตร  รือหลังคาเดิม , มุง
หลังคา Metel Sheet ยกหลังคาขึน 1.00 เมตร ถมดินสูง  0.50
 เมตร ,เทพืนคอนกรีตเสริมเหล็กและปูกระเบือง,ทาสีภายนอก, พร้อมยก
เวทีขนาดกว้าง  2.80 เมตร  ยาว 8.00 เมตร สูง  0.50 เมตร ฯลฯ  
-  ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองบัวศาลา (อาคาร 1
)ขนาด 12.00 x 13.00  เมตร   เปลียนหน้าต่างเป็นกระจกบานเลือน
ขนาด 1.10 x 1.50 เมตร  จํานวน  12 บาน  ประตูบานเลือน
ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร  จํานวน  2 บาน  , มุงหลังคา Metel Sheet 
เปลียนสุขภัณฑ์ ประตูห้องนํา  จํานวน  4  ห้อง พร้อมทาสีภานใน-ภาย
นอกอาคารและห้องนํา  ฯลฯ  พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย (ตาม
แบบที  อบต.กําหนด) ตังจากเงินรายได้

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 จํานวน 630,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกกอไผ่ – อู่
พงษ์เสถียร
- ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  200.00
 เมตร  หนา  0.15 เมตร  (รือถนน 200.00 เมตร  แล้วเทใหม่)หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  800.00  ตารางเมตร  พร้อมลงดินบดอัด
แน่น  240.00 ลูกบาศ์กเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย (ตาม
แบบที อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 จํานวน 1,150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี
เส้นที 1 จากสามแยกหนองกระบุด – ต้นโพธิใหญ่ เป็นเงิน 300,000 บาท
- ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  120.00 เมตร  หนา  0.15
 เมตรหรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  480.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน  1 ป้าย (ตามแบบที  อบต.กําหนด)ตังจ่ายจากเงินรายได้
เส้นที 2 จากบ้านนายประเชิญ – ศูนย์เกษตรฯ เป็นเงิน 850,000 บาท
- ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  392.00 เมตร  หนา   0.15
 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,568.00 ตารางเมตร  พร้อม
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60
 เมตร  จํานวน  20 ท่อน  พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย (ตามแบบ
ที  อบต.กําหนด)ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงเผาถ่าน – สีมา
อโศก
- ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  160.00 เมตร  หนา   0.15
 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  800.00 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบที  อบต.กําหนด)ตังจ่ายจากเงินราย
ได้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 จํานวน 255,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเจือ  เสือ
ทะเล – บ้านนายบุญมา  ศรีวงษ์สา
- ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  119.00 เมตร  หนา  0.15
 เมตร  หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  357.00 ตารางเมตร  ถมดิน
ปริมาณ  200.00  ลูกบาศ์กเมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1
 ป้าย (ตามแบบที  อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 จํานวน 705,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี
เส้นที 1 ซอยบ้านยายชุม – สุดซอยตัน เป็นเงิน 205,000 บาท
- ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  110.00 เมตร  หนา   0.15
 เมตร  หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  330.00 ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการจํานวน  1  ป้าย (ตามแบบที  อบต.กําหนด)ตังจ่ายจากเงินรายได้

เส้นที 2 ซอยหมู่บ้านเพชรลดา – บ้านหนองตาคง เป็นเงิน 500,000 บาท
- ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  150.00 เมตร  หนา   0.15
 เมตร  หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  750.00 ตารางเมตร   พร้อมลง
ลูกรังข้างละ  0.50เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย (ตามแบบ
ที  อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic หมู่ที 1 จํานวน 528,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกส์ จากหมู่บ้านรุ่งอรุณวิล – 
บริษัทจักรีคอนกรีต
- ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  300.00
 เมตร  หนา  0.05 เมตร  หรือมีพืนทีงานลาดยางไม่น้อยกว่า  1,200.00
 ตารางเมตร   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย (ตามแบบที อบต
.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic หมู่ที 6 จํานวน 502,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกส์ จากถนนทางหลวง
สาย  224 – โรงเรียนบ้านอ่างหนองแหน
- ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  190.00
 เมตร  หนา  0.05 เมตร  พร้อมตีเส้นจราจร  หรือมีพืนทีงานลาดยางไม่
น้อยกว่า  1,140.00 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1
 ป้าย (ตามแบบที อบต.กําหนด)ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 3 จํานวน 635,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกหลังองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
บัวศาลา - สามแยกวัดหนองปลิง
- ช่วงที 1 ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  115.00
 เมตร  หนา   0.15 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  345.00 ตาราง
เมตร   พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60
 เมตร  จํานวน  7 ท่อน
-ช่วงที 2 ขนาดกว้าง  7.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  209.00
 เมตร  หนา   0.15 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  1,463.00 ตาราง
เมตร  
-ช่วงที 3 ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  267.00
 เมตร  หนา   0.15 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  1,602.00 ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย (ตามแบบที  อบต.กําหนด) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้
โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 จํานวน 4,150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากวัดหนองตะลุมปุ๊ก
 – โรงงานง่วน เฮง หลี  เครืองชัง
- รือถนนเดิมออก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 432.00 เมตร วางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ชัน 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1.20 เมตร  พร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาเหล็กหล่อ จํานวน  40 บ่อ ระยะทางไม่น้อย
กว่า 432.00 เมตร  เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  5.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า  432.00 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1
 ป้าย (ตามแบบที  อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านพักญีปุ่น – 
เลียบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9
- วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.80 เมตร  ชัน 3
 ความยาวไม่น้อยกว่า  132.00 เมตร  พร้อมบ่อพักฝาตะแกรง
เหล็ก จํานวน  12 บ่อ พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย (ตามแบบ
ที  อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  รายจ่ายเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ทีวงเงินเกินกว่า  5,000 บาท)  เป็นค่า
ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น  ถนนทุกประเภท  สะพาน  ซ่อมแซม
บ่อบาดาล  ซ่อมผิวจราจร  ซ่อมท่อระบายนําและอืนๆ  ทีเข้าประเภทราย
จ่ายนี ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก  เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 609,000 บาท
งบบุคลากร รวม 192,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 192,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา ดัง
นี
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร จํานวน 1 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 417,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอืนแก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) หรือรายการอืนทีจัดอยู่
ในรายจ่ายประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าศึกษาดูงาน ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการปลูกผักปลอดภัยผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกผักปลอดภัยผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกมัน
สําปะหลัง ตามเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่า
ศึกษาดูงาน ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ตังจ่าย
จากเงินรายได้
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
ประจําตําบลเทคโนโลยีการเกษตร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุ หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสี
เขียว เช่น ค่าพันธุ์ไม้, ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะ, ค่าเครืองดืม, ค่าป้าย
โครงการ, ค่าดินเกษตร, ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 2,107,510 บาท
งบกลาง รวม 2,107,510 บาท
งบกลาง รวม 2,107,510 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทีปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
สํารองจ่าย จํานวน 554,510 บาท
รายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 640,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้
ด้อยโอกาส และเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องทีหรือ
พืนที ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพกรณีพนักงานส่วนตําบล หรือพนักงานจ้าง
เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 625,000 บาท
เพือจ่ายสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (ก.บ.ท
.) ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 640,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 240,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

625,000

สํารองจ่าย 554,510

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 1,869,800 144,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 38,300 113,600 18,000

เงินเดือนพนักงาน 192,000 1,107,900 428,100 1,797,650 1,054,000

เงินประจําตําแหน่ง 67,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 20,000 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

32,000 265,000 72,600 506,000 138,200

ค่าเช่าบ้าน 58,800 109,800 84,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 640,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 240,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

625,000

สํารองจ่าย 554,510

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 48,000 48,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,975,560 1,975,560

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

95,040 95,040

เงินเดือนนายก/รองนายก 556,320 556,320

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 48,000 48,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,047,420 795,800 710,280 4,783,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 5,400 506,200 578,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 38,000 60,000 39,360 307,260

เงินเดือนพนักงาน 997,680 248,000 7,530,500 13,355,830

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 268,800 378,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 20,000 90,000 210,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

587,600 147,000 1,244,000 2,992,400

ค่าเช่าบ้าน 36,000 192,800 481,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 90,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 5,000 40,000 10,000 900,000 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจัดซือหนังสือ
พิมพ์/วารสาร

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
สีสัมพันธ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายโครงการแก้
จน คนโคราช 12,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาเชือมความ
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อปท.สัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายโครงการ
คุณธรรมจริยธรรม

ค่าใช้จ่ายโครงการ
งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิน 
ประจําปี 2558

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ประจําตําบล

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอล

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 60,000 170,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 525,200 15,000 340,000 1,855,200

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 100,000 120,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจัดซือหนังสือ
พิมพ์/วารสาร 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
สีสัมพันธ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแก้
จน คนโคราช 12,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาเชือมความ
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อปท.สัมพันธ์

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
คุณธรรมจริยธรรม 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิน 
ประจําปี 2558

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ประจําตําบล

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอล

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติพระ
บรมราชินีนาถ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ซืออุปกรณ์ปฐม
พยาบาลและยาสามัญ
ประจําบ้านสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ตังชุดเฉพาะกิจระดับ
ตําบลในการตังด่าน
ตรวจตราเฝ้าระวังยา
เสพติดในพืนที

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ตังศูนย์อํานวยการ
ความปลอดภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลสําคัญ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําระบบองค์ความรู้
ภายใน อบต.หนองบัว
ศาลา

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําวารสารและ
จดหมายข่าวเพือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตรวจสุขภาพประจําปี 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการท้อง
ถินไทย รวมใจภักดิ 
รักษ์พืนทีสีเขียว

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติพระ
บรมราชินีนาถ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ซืออุปกรณ์ปฐม
พยาบาลและยาสามัญ
ประจําบ้านสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ตังชุดเฉพาะกิจระดับ
ตําบลในการตังด่าน
ตรวจตราเฝ้าระวังยา
เสพติดในพืนที

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ตังศูนย์อํานวยการ
ความปลอดภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลสําคัญ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําระบบองค์ความรู้
ภายใน อบต.หนองบัว
ศาลา

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําวารสารและ
จดหมายข่าวเพือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตรวจสุขภาพประจําปี 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการท้อง
ถินไทย รวมใจภักดิ 
รักษ์พืนทีสีเขียว

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริการลงทะเบียนผู้สูง
อายุ/ผู้พิการ สัญจร

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการบ้าน
เรือนน่าอยู่ หมู่บ้าน
สะอาด

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชุมประชาคมหมู่
บ้านเพือชีแจงแนวทาง
การพัฒนาและรวบ
รวมปัญหาความต้อง
การของประชาชน
ประกอบการจัดทําแผน
พัฒนาสามปี

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประดับธงชาติและตรา
สัญลักษณ์งานเฉลิม
พระเกียรติ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการผู้
ดูแลเด็กดีเด่น

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมการซ้อมหนีไฟ
ในศุูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(ภัยธรรมชาติ) ให้แก่
ประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อาชีพระยะสัน 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้า
ระวังสิงแวดล้อม 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริการลงทะเบียนผู้สูง
อายุ/ผู้พิการ สัญจร

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการบ้าน
เรือนน่าอยู่ หมู่บ้าน
สะอาด

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชุมประชาคมหมู่
บ้านเพือชีแจงแนวทาง
การพัฒนาและรวบ
รวมปัญหาความต้อง
การของประชาชน
ประกอบการจัดทําแผน
พัฒนาสามปี

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประดับธงชาติและตรา
สัญลักษณ์งานเฉลิม
พระเกียรติ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการผู้
ดูแลเด็กดีเด่น 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมการซ้อมหนีไฟ
ในศุูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(ภัยธรรมชาติ) ให้แก่
ประชาชน

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน 300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อาชีพระยะสัน 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้า
ระวังสิงแวดล้อม 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พนักงานส่วนตําบลดี
เด่น

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดออก

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสําคัญ

ค่าใช้จ่ายโครงการรับ
ชําระภาษีนอกสถานที
เพิมประสิทธิภาพงาน
จัดเก็บรายได้ ประจําปี 
2558

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เรียนรู้กฎจราจรเบืือง
ต้นสําหรับเด็กปฐมวัย

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เข้าพรรษา 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
ไหว้ครู

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานทีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริม/สนับสนุนการจัด
ทําแผนชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกิจกรรมผู้สูง
อายุ/ผู้พิการ

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกิจกรรมและ
พัฒนาบทบาทของสตรี
และผู้นําชุมชน

1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พนักงานส่วนตําบลดี
เด่น

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดออก

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสําคัญ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรับ
ชําระภาษีนอกสถานที
เพิมประสิทธิภาพงาน
จัดเก็บรายได้ ประจําปี 
2558

12,000 12,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เรียนรู้กฎจราจรเบืือง
ต้นสําหรับเด็กปฐมวัย

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เข้าพรรษา 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
ไหว้ครู 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานทีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริม/สนับสนุนการจัด
ทําแผนชุมชน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกิจกรรมผู้สูง
อายุ/ผู้พิการ

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกิจกรรมและ
พัฒนาบทบาทของสตรี
และผู้นําชุมชน

1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมความรู้ทางด้าน
ภาษาให้กับเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ในตําบลเพือรองรับ
การท่องเทียว (AEC)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพเกษตร

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมและสนับสนุนการ
มีงานทําของนักเรียน 
นักศึกาษา ให้มีรายได้
ระหว่างเรียน

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการ

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สร้างเสริมความรัก
ความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สัปดาห์ส่งเสริมพุทธ
ศาสนาเนืองในเทศกาล
วิสาขบูชา ประจําปี 
2558

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพือเพิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
พัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาให้กับบุคลากร 
อบต.หนองบัวศาลา

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีสงกรานต์ 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สุขาภิบาลอาหาร 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมความรู้ทางด้าน
ภาษาให้กับเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ในตําบลเพือรองรับ
การท่องเทียว (AEC)

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพเกษตร

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมและสนับสนุนการ
มีงานทําของนักเรียน 
นักศึกาษา ให้มีรายได้
ระหว่างเรียน

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการ

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สร้างเสริมความรัก
ความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สัปดาห์ส่งเสริมพุทธ
ศาสนาเนืองในเทศกาล
วิสาขบูชา ประจําปี 
2558

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพือเพิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
พัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาให้กับบุคลากร 
อบต.หนองบัวศาลา

250,000 250,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีสงกรานต์ 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สุขาภิบาลอาหาร 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการของนักเรียน
ประจําปีการศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการ
หน่วยบริการเคลือนที

ค่าใช้จ่ายโครงการห้อง
สมุดเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 
รอบ 2 เมษายน 2558

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการให้
ความรู้เกียวกับ
กฎหมายจราจรแก่
ประชาชนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมและรณรงค์
จัดการขยะมูลฝอย

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน

300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้แกน
นําในการป้องกัน
โรคระบาด

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายสําหรับคณะผู้
บริหาร/สมาชิกสภา อบ
ต.หรือประชาชนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
ภาษีท้องถิน ประจําปี 
2558

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
แสดงผลงานทาง
วิชาการของนักเรียน
ประจําปีการศึกษา

80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
หน่วยบริการเคลือนที 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการห้อง
สมุดเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 
รอบ 2 เมษายน 2558

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการให้
ความรู้เกียวกับ
กฎหมายจราจรแก่
ประชาชนทัวไป

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมและรณรงค์
จัดการขยะมูลฝอย

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน

300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้แกน
นําในการป้องกัน
โรคระบาด

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายสําหรับคณะผู้
บริหาร/สมาชิกสภา อบ
ต.หรือประชาชนทัวไป

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
ภาษีท้องถิน ประจําปี 
2558

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมประชาคมหมู่
บ้านเพือตรวจสอบผู้มี
พฤติการณ์ด้านยาเสพ
ติด

5,000

ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือเด็กยากไร้

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 100,000 60,000 230,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการถ่าย
แบบและเอกสาร 5,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมครอบครัวอบอุ่น 
(สีขาว)

50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกันยา
เสพติดให้กับเยาวชน
ทัวไป

70,000

ค่ารังวัดทีดิน 300,000

ค่ารับวารสาร

ค่าสินไหมทดแทน

โครงการปลูกผัก
ปลอดภัยผสมผสาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมประชาคมหมู่
บ้านเพือตรวจสอบผู้มี
พฤติการณ์ด้านยาเสพ
ติด

5,000

ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือเด็กยากไร้ 70,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 130,000 50,000 600,000 1,240,000

ค่าใช้จ่ายในการถ่าย
แบบและเอกสาร 5,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมครอบครัวอบอุ่น 
(สีขาว)

50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 10,000 100,000 110,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกันยา
เสพติดให้กับเยาวชน
ทัวไป

70,000

ค่ารังวัดทีดิน 300,000

ค่ารับวารสาร 15,000 15,000

ค่าสินไหมทดแทน 20,000 20,000

โครงการปลูกผัก
ปลอดภัยผสมผสาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์การ
จ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ขยะมูลฝอยเป็นรายปี 
ในเขตพืนที อบต
.หนองบัวศาลา 
ประจําปี 2558

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพปลูกมัน
สําปะหลัง

50,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับุสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 10,000 270,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 350,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 40,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 60,000 900,000 70,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 32,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์การ
จ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ขยะมูลฝอยเป็นรายปี 
ในเขตพืนที อบต
.หนองบัวศาลา 
ประจําปี 2558

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพปลูกมัน
สําปะหลัง

50,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,914,000 1,914,000

โครงการสนับุสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

200,000 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 55,000 40,000 100,000 585,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 50,000 100,000 580,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 30,000 260,000 490,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 5,000 20,000 240,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,000 150,000 220,000 1,480,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 125,000 80,000 237,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,366,980 2,366,980

วัสดุการเกษตร 20,000 50,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 10,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 50,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 70,000 30,000

วัสดุอืน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 25,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีแถวพักคอย

เครืองโทรสาร

ชันวางหนังสือสําหรับ
บริการผู้มาติดต่อ
ราชการ

ชันวางเอกสาร

ชุดเคาร์เตอร์บริการ
ลูกค้า

ชุดโซฟารับรองผู้มา
ติดต่อราชการ

ชุดโต๊ะกระจกกลม
พร้อมเก้าอี

ชุดโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 
ลินชัก

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลือนกระจก

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลือนสูงกระจก

โต๊ะทํางานโล่งขาเหล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 5,000 30,000 125,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 30,000 350,000 710,000

วัสดุอืน 20,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 6,000 15,000 55,000 101,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 6,000 6,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 100,000 530,000 770,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000 57,000 69,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 4,000 35,000 69,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีแถวพักคอย 20,000 20,000

เครืองโทรสาร 18,000 18,000

ชันวางหนังสือสําหรับ
บริการผู้มาติดต่อ
ราชการ

5,000 5,000

ชันวางเอกสาร 10,000 10,000

ชุดเคาร์เตอร์บริการ
ลูกค้า 18,000 18,000

ชุดโซฟารับรองผู้มา
ติดต่อราชการ 10,000 10,000

ชุดโต๊ะกระจกกลม
พร้อมเก้าอี 34,000 34,000

ชุดโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ 15,000 15,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 
ลินชัก 38,000 38,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลือนกระจก 11,000 11,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลือนสูงกระจก 40,000 40,000

โต๊ะทํางานโล่งขาเหล็ก 45,000 45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ม่านปรับแสง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวลผล

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (25 หน้า/นาที)

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา แบบ 
Network แบบที 1 
(35 หน้า/นาที)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําร้อน-นํา
เย็น-ธรรมดา

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 70,000 10,000 370,000 50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถดับเพลิงชนิดถังนํา
ถังโฟมในตัว

รถบรรทุก (ดีเซล)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์ แอล ซี ดี 
(LCD TV)

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV)

บอร์ดประชาสัมพันธ์

ป้ายประชาสัมพันธ์ 200,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 2

630,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ม่านปรับแสง 60,000 60,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวลผล

25,000 25,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (25 หน้า/นาที)

5,500 5,500

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา แบบ 
Network แบบที 1 
(35 หน้า/นาที)

19,900 19,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําร้อน-นํา
เย็น-ธรรมดา 10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 45,000 100,000 130,000 775,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถดับเพลิงชนิดถังนํา
ถังโฟมในตัว 8,500,000 8,500,000

รถบรรทุก (ดีเซล) 890,000 890,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์ แอล ซี ดี 
(LCD TV) 12,000 12,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 40,000 40,000

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 13,000 13,000

ป้ายประชาสัมพันธ์ 200,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 2

630,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 4

1,150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 5

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 6

255,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 8

705,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแบบ 
Asphaltic หมู่ที 1

528,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแบบ 
Asphaltic หมู่ที 6

502,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 3 635,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 10

4,150,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 9

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการบํารุงรักษา
และปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง

1,200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน ทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก เพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 4

1,150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 5

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 6

255,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 8

705,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแบบ 
Asphaltic หมู่ที 1

528,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแบบ 
Asphaltic หมู่ที 6

502,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 3 635,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 10

4,150,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 9

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการบํารุงรักษา
และปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง

1,200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน ทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก เพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรัว
พร้อมประตู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองบัวศาลา  หมู่ที 4 
บ้านหนองบัวศาลา

300,000

โครงการปรับปรุงโรง
อาหาร, อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองบัวศาลา หมู่ที  2 
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

500,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 70,000 30,000 1,500,000 5,000

รวม 2,107,510 659,000 13,971,000 1,180,000 1,937,700 10,113,250 265,000 2,958,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างรัว
พร้อมประตู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองบัวศาลา  หมู่ที 4 
บ้านหนองบัวศาลา

300,000

โครงการปรับปรุงโรง
อาหาร, อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองบัวศาลา หมู่ที  2 
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

500,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,116,000 20,000 15,000 5,756,000

รวม 14,289,880 10,810,200 18,208,260 76,500,000
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