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องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบวัศาลา

เขต/อําเภอ เมืองนครราชสีมา    จงัหวดันครราชสีมา

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

738        หมู่ 3  ซอย-  ถนนราชสีมา-โชคชยั  แขวง/ตําบล ในเมือง
  เขต/อําเภอ เมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา  30000

41.98 ตารางกิโลเมตร

21,534 คน

ชาย 10,308 คน

หญงิ 11,226 คน
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คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบรหิารส่วนตําบลหนองบวัศาลา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบวัศาลา

ประธานและสมาชิกทุกทา่นได้ทราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงัต่อไป

1. สถานะการคลงั

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 102,181,900.32 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 38,644,398.56 บาท

1.1.3 ทุนสาํรองเงินสะสม จํานวน 27,176,422.73 บาท

1.2 เงินกูค้งคา้ง จํานวน 0.00 บาท

(1) รายรบัจรงิ จํานวน 79,866,025.92 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 11,575,709.24   บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต จํานวน 2,033,416.10   บาท

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ จํานวน 1,665,753.33   บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 14,308.00   บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 278,350.00   บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00   บาท

หมวดภาษีจดัสรร จํานวน 49,796,783.25   บาท

จํานวน 14,501,706.00   บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จํานวน 45,323,361.31 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 1,620,793.43   บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,474,560.35   บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,037,880.84   บาท

งบลงทุน จํานวน 12,726,109.00   บาท

จํานวน 0.00   บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,464,017.69   บาท

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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คาํแถลงงบประมาณ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองบวัศาลา

อาํเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา

รายรบัจริง ปี  2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559

รายได้จดัเก็บ

หมวดภาษีอากร 12,278,920.85 11,720,000.00 12,390,000.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 2,880,844.20 2,122,000.00 3,082,500.00

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 1,015,301.34 720,000.00 1,735,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 18,736.00 15,000.00 18,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 175,810.00 212,000.00 315,000.00

หมวดรายได้จากทุน 5,920.00 6,500.00 6,000.00

รวมรายได้จดัเก็บ 16,375,532.39 14,795,500.00 17,546,500.00

หมวดภาษีจดัสรร 52,689,846.33 47,704,500.00 51,113,500.00

52,689,846.33 47,704,500.00 51,113,500.00

14,208,232.00 14,000,000.00 14,840,000.00

14,208,232.00 14,000,000.00 14,840,000.00

รวม 83,273,610.72 76,500,000.00 83,500,000.00
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คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 2,049,750.50 2,107,510.00 1,945,707.00

งบบุคลากร 17,598,552.18 22,126,110.00 25,840,120.00

งบดําเนินงาน 12,777,574.95 23,940,980.00 26,306,873.00

งบลงทุน 20,844,699.76 22,399,400.00 23,315,300.00

2,260,138.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 5,660,390.83 5,906,000.00 6,072,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 61,191,106.22 76,500,000.00 83,500,000.00

รวม 61,191,106.22 76,500,000.00 83,500,000.00
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ขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบรหิารส่วนตําบลหนองบวัศาลา

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา
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บนัทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองบวัศาลา
อาํเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม

20,114,880

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 2,716,940

ด้านบริการชุมชนและสงัคม

แผนงานการศึกษา 14,170,453

แผนงานสาธารณสุข 3,568,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 552,180

แผนงานเคหะและชุมชน 14,700,180

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 3,568,070

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 750,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,725,600

แผนงานการเกษตร 687,990

แผนงานงบกลาง 1,945,707

83,500,000
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งานงบ
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ งานบริหารงานคลงั รวม

งบบุคลากร 6,234,900 1,388,600 4,898,280 12,521,780

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,627,880 0 0 2,627,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,607,020 1,388,600 4,898,280 9,893,900

งบดําเนินงาน 4,013,000 543,700 2,145,400 6,702,100

    คา่ตอบแทน 771,000 253,700 741,400 1,766,100

    คา่ใช้สอย 2,230,000 200,000 838,000 3,268,000

    คา่วสัดุ 395,000 90,000 451,000 936,000

    คา่สาธารณูปโภค 617,000 0 115,000 732,000

งบลงทุน 56,000 0 810,000 866,000

    คา่ครุภณัฑ์ 56,000 0 810,000 866,000

20,000 0 0 20,000

20,000 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 5,000 0 0 5,000

    เงินอุดหนุน 5,000 0 0 5,000

                                             รว
ม 10,328,900 1,932,300 7,853,680 20,114,880

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองบวัศาลา

อาํเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา
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งานงบ การรกัษาความสงบภาย
ใน

งานป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนและระงบัอคัคีภยั รวม

งบบุคลากร 1,512,940 0 1,512,940

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,512,940 0 1,512,940

งบดําเนินงาน 904,000 200,000 1,104,000

    คา่ตอบแทน 170,000 0 170,000

    คา่ใช้สอย 285,000 200,000 485,000

    คา่วสัดุ 330,000 0 330,000

    คา่สาธารณูปโภค 119,000 0 119,000

งบลงทุน 100,000 0 100,000

    คา่ครุภณัฑ์ 100,000 0 100,000

                                             รว
ม 2,516,940 200,000 2,716,940

แผนงานการศึกษา

งานงบ การศึกษา
งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,650,120 904,000 2,554,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,650,120 904,000 2,554,120

งบดําเนินงาน 771,135 6,201,198 6,972,333

    คา่ตอบแทน 207,135 438,050 645,185

    คา่ใช้สอย 320,000 2,674,400 2,994,400

    คา่วสัดุ 220,000 2,878,748 3,098,748

    คา่สาธารณูปโภค 24,000 210,000 234,000

งบลงทุน 0 532,000 532,000

    คา่ครุภณัฑ์ 0 532,000 532,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,112,000 4,112,000

    เงินอุดหนุน 0 4,112,000 4,112,000

                                             รว
ม 2,421,255 11,749,198 14,170,453

แผนงานสาธารณสุข
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งานงบ สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 1,690,000 0 1,690,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,690,000 0 1,690,000

งบดําเนินงาน 614,000 1,050,000 1,664,000

    คา่ตอบแทน 264,000 0 264,000

    คา่ใช้สอย 140,000 1,050,000 1,190,000

    คา่วสัดุ 210,000 0 210,000

งบลงทุน 59,000 0 59,000

    คา่ครุภณัฑ์ 59,000 0 59,000

งบเงินอุดหนุน 155,000 0 155,000

    เงินอุดหนุน 155,000 0 155,000

                                             รว
ม 2,518,000 1,050,000 3,568,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานงบ สงัคมสงเคราะห์
งานสวสัดิการสงัคมและ

สงัคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 201,180 0 201,180

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 201,180 0 201,180

งบดําเนินงาน 66,000 285,000 351,000

    คา่ตอบแทน 26,000 0 26,000

    คา่ใช้สอย 40,000 285,000 325,000

                                             รว
ม 267,180 285,000 552,180

แผนงานเคหะและชุมชน
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งานงบ เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจดัขยะมูลฝอยและ รวม

งบบุคลากร 1,083,360 1,646,920 0 1,686,000 4,416,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,083,360 1,646,920 0 1,686,000 4,416,280

งบดําเนินงาน 1,103,700 796,900 130,000 2,330,000 4,360,600

    คา่ตอบแทน 198,700 236,900 0 270,000 705,600

    คา่ใช้สอย 575,000 210,000 40,000 980,000 1,805,000

    คา่วสัดุ 275,000 310,000 90,000 1,080,000 1,755,000

    คา่สาธารณูปโภค 55,000 40,000 0 0 95,000

งบลงทุน 113,300 70,000 40,000 3,900,000 4,123,300

    คา่ครุภณัฑ์ 113,300 70,000 40,000 3,900,000 4,123,300

งบเงินอุดหนุน 0 1,800,000 0 0 1,800,000

    เงินอุดหนุน 0 1,800,000 0 0 1,800,000

                                             รว
ม 2,300,360 4,313,820 170,000 7,916,000 14,700,180

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ สรา้งความเข้มแข็งของ
ชุมชน

งานส่งเสริมและสนบัสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,216,140 0 1,216,140

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,216,140 0 1,216,140

งบดําเนินงาน 509,930 1,032,000 1,541,930

    คา่ตอบแทน 236,930 0 236,930

    คา่ใช้สอย 130,000 1,032,000 1,162,000

    คา่วสัดุ 140,000 0 140,000

    คา่สาธารณูปโภค 3,000 0 3,000

งบลงทุน 810,000 0 810,000

    คา่ครุภณัฑ์ 810,000 0 810,000

                                             รว
ม 2,536,070 1,032,000 3,568,070

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
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งานงบ งานกีฬาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้อง รวม

งบดําเนินงาน 150,000 600,000 750,000

    คา่ใช้สอย 150,000 600,000 750,000

                                             รว
ม 150,000 600,000 750,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ ฐาน รวม

งบบุคลากร 1,506,800 1,506,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,506,800 1,506,800

งบดําเนินงาน 2,393,800 2,393,800

    คา่ตอบแทน 313,800 313,800

    คา่ใช้สอย 1,840,000 1,840,000

    คา่วสัดุ 240,000 240,000

งบลงทุน 16,825,000 16,825,000

    คา่ครุภณัฑ์ 1,920,000 1,920,000

14,905,000 14,905,000

                                             รว
ม 20,725,600 20,725,600

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 220,880 0 220,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 220,880 0 220,880

งบดําเนินงาน 417,110 50,000 467,110

    คา่ตอบแทน 32,110 0 32,110

    คา่ใช้สอย 355,000 50,000 405,000

    คา่วสัดุ 30,000 0 30,000

                                             รว
ม 637,990 50,000 687,990

แผนงานงบกลาง
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งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 1,945,707 1,945,707

    งบกลาง 1,945,707 1,945,707

                                             รว
ม 1,945,707 1,945,707
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แผนงาน ยอดรวม

20,114,880

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 2,716,940

ด้านบริการชุมชนและสงัคม

แผนงานการศึกษา 14,170,453

แผนงานสาธารณสุข 3,568,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 552,180

แผนงานเคหะและชุมชน 14,700,180

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 3,568,070

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 750,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,725,600

แผนงานการเกษตร 687,990

แผนงานงบกลาง 1,945,707

83,500,000

เห็นชอบของสภาองค์การบรหิารสว่นตําบลหนองบวัศาลาและโดยอนุมตัิของ นายอาํเภอเมืองนครราชสีมา

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

เบิกจา่ยเงินขององค์การบรหิารสว่นตําบล

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

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

นายกองค์การบรหิารสว่นตําบลหนองบวัศาลา

อนุมตัิ/เห็นชอบ

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

ข้อบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบวัศาลา
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา
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(...........................................................)

นายอาํเภอเมืองนครราชสีมา
16



รายงานประมาณการรายรบั
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองบวัศาลา
อาํเภอ เมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา

รายรบัจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559

หมวดภาษีอากร

0.00 9,705,068.22 11,080,030.00 10,500,000 0.00 % 10,500,000

0.00 68,338.65 51,167.85 70,000 28.57 % 90,000

     ภาษีป้าย 0.00 1,030,881.00 1,147,723.00 1,150,000 56.52 % 1,800,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 10,804,287.87 12,278,920.85 11,720,000 12,390,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

0.00 0.00 10,340.20 10,000 50.00 % 15,000

0.00 265,296.00 240,405.00 230,000 8.70 % 250,000

     คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 978,540.00 1,279,710.00 1,190,000 35.29 % 1,610,000

อาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 2,150.00 3,000 66.67 % 5,000

การโฆษณา 0.00 50.00 100.00 500 0.00 % 500

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 8,010.00 6,800.00 6,500 -7.69 % 6,000

0.00 3,000.00 3,500.00 3,500 42.86 % 5,000

     คา่ปรบัการผิดสญัญา 0.00 568,500.00 1,213,629.00 550,000 81.82 % 1,000,000

0.00 13,800.00 1,200.00 2,000 0.00 % 2,000

สุขภาพ 0.00 100,900.00 100,200.00 100,000 60.00 % 160,000

0.00 5,150.00 12,000.00 14,000 0.00 % 14,000

0.00 13,980.00 10,810.00 12,500 20.00 % 15,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 0.00 1,957,226.00 2,880,844.20 2,122,000 3,082,500

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน

0.00 72,000.00 5,500.00 20,000 25.00 % 25,000
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รายงานประมาณการรายรบั
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองบวัศาลา
อาํเภอ เมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา

รายรบัจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559

หมวดภาษีอากร

0.00 9,705,068.22 11,080,030.00 10,500,000 0.00 % 10,500,000

0.00 68,338.65 51,167.85 70,000 28.57 % 90,000

     ภาษีป้าย 0.00 1,030,881.00 1,147,723.00 1,150,000 56.52 % 1,800,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 10,804,287.87 12,278,920.85 11,720,000 12,390,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

0.00 0.00 10,340.20 10,000 50.00 % 15,000

0.00 265,296.00 240,405.00 230,000 8.70 % 250,000

     คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 978,540.00 1,279,710.00 1,190,000 35.29 % 1,610,000

อาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 2,150.00 3,000 66.67 % 5,000

การโฆษณา 0.00 50.00 100.00 500 0.00 % 500

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 8,010.00 6,800.00 6,500 -7.69 % 6,000

0.00 3,000.00 3,500.00 3,500 42.86 % 5,000

     คา่ปรบัการผิดสญัญา 0.00 568,500.00 1,213,629.00 550,000 81.82 % 1,000,000

0.00 13,800.00 1,200.00 2,000 0.00 % 2,000

สุขภาพ 0.00 100,900.00 100,200.00 100,000 60.00 % 160,000

0.00 5,150.00 12,000.00 14,000 0.00 % 14,000

0.00 13,980.00 10,810.00 12,500 20.00 % 15,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 0.00 1,957,226.00 2,880,844.20 2,122,000 3,082,500

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน

0.00 72,000.00 5,500.00 20,000 25.00 % 25,000
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0.00 943,154.13 1,009,801.34 700,000 144.29 % 1,710,000

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สิน 0.00 1,015,154.13 1,015,301.34 720,000 1,735,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

0.00 12,924.00 18,736.00 15,000 20.00 % 18,000

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

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     คา่จําหน่ายเศษของ 0.00 13,998.00 2,810.00 10,000 0.00 % 10,000

     คา่ขายแบบแปลน 0.00 175,700.00 171,200.00 200,000 50.00 % 300,000

0.00 3,900.00 1,800.00 2,000 150.00 % 5,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 193,598.00 175,810.00 212,000 315,000

หมวดรายได้จากทุน

     คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 0.00 0.00 5,920.00 6,500 -7.69 % 6,000

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 5,920.00 6,500 6,000

หมวดภาษีจดัสรร

0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 1,050,000

0.00 9,619,531.98 9,251,342.99 8,500,000 0.00 % 8,500,000

0.00 7,690,782.42 8,387,787.90 6,800,000 2.94 % 7,000,000

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 0.00 382,417.12 499,073.86 400,000 20.00 % 480,000

     ภาษีสุรา 0.00 3,116,235.80 3,517,469.04 3,000,000 33.33 % 4,000,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 6,824,041.43 4,785,745.14 4,708,500 18.24 % 5,567,500

     ภาษีการพนนั 0.00 900.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ด้วยป่าไม้ 0.00 25,651.00 36,677.00 25,000 100.00 % 50,000

     คา่ภาคหลวงแร่ 0.00 126,673.90 185,291.23 100,000 120.00 % 220,000

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 275,197.98 274,213.17 200,000 32.50 % 265,000
     คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมตามประมวล 0.00 25,013,432.00 25,722,546.00 23,945,000 0.00 % 23,945,000

0.00 33,770.00 29,700.00 25,000 40.00 % 35,000

รวมหมวดภาษีจดัสรร 0.00 53,108,633.63 52,689,846.33 47,704,500 51,113,500

19



ภารกจิถา่ยโอนเลือกทาํ 0.00 12,637,199.00 14,208,232.00 14,000,000 6.00 % 14,840,000

0.00 12,637,199.00 14,208,232.00 14,000,000 14,840,000

รวมทุกหมวด 0.00 79,729,022.63 83,273,610.72 76,500,000 83,500,000
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ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองบวัศาลา

อาํเภอ เมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา

83,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จดัเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 12,390,000 บาท
จาํนวน 10,500,000 บาท

จาํนวน 90,000 บาท

ภาษีป้าย จาํนวน 1,800,000 บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 3,082,500 บาท
จาํนวน 15,000 บาท

จาํนวน 250,000 บาท

คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จาํนวน 1,610,000 บาท

หรือสะสมอาหาร จาํนวน 5,000 บาท

จาํนวน 500 บาท

คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จาํนวน 6,000 บาท

จาํนวน 5,000 บาท

คา่ปรบัการผดิสญัญา จาํนวน 1,000,000 บาท

จาํนวน 2,000 บาท

จาํนวน 160,000 บาท

จาํนวน 14,000 บาท

จาํนวน 15,000 บาท

หน้า : 1/321



หมวดรายได้จากทรพัย์สิน รวม 1,735,000 บาท
จาํนวน 25,000 บาท

จาํนวน 1,710,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 18,000 บาท
จาํนวน 18,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 315,000 บาท
คา่จาํหน่ายเศษของ จาํนวน 10,000 บาท

คา่ขายแบบแปลน จาํนวน 300,000 บาท

จาํนวน 5,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 6,000 บาท
คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ จาํนวน 6,000 บาท

หมวดภาษีจดัสรร รวม 51,113,500 บาท
จาํนวน 1,050,000 บาท

จาํนวน 8,500,000 บาท

จาํนวน 7,000,000 บาท

ภาษีธุรกจิเฉพาะ จาํนวน 480,000 บาท

ภาษีสุรา จาํนวน 4,000,000 บาท

ภาษีสรรพสามติ จาํนวน 5,567,500 บาท

ภาษีการพนนั จาํนวน 1,000 บาท

คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม้ จาํนวน 50,000 บาท

คา่ภาคหลวงแร่ จาํนวน 220,000 บาท

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จาํนวน 265,000 บาท
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จาํนวน 23,945,000 บาท

จาํนวน 35,000 บาท

รวม 14,840,000 บาท

เลือกทาํ จาํนวน 14,840,000 บาท

หน้า : 3/323



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 442,417 532,080 556,320 556,320 0 % 556,320

เงินคา่ตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 41,862 45,600 48,000 48,000 0 % 48,000

เงินคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 34,262 45,600 48,000 48,000 0 % 48,000

นายกองค์การบรหิารสว่นตําบล 70,722 90,720 95,040 95,040 0 % 95,040

1,695,193 1,841,549 1,975,560 1,945,560 -3.34 % 1,880,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,284,456 2,555,549 2,722,920 2,692,920 2,627,880

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนกังาน 1,642,240 1,548,641 2,454,218 3,062,500 -4.12 % 2,936,220

189,332 123,335 17,411 213,000 -5.35 % 201,600

เงินประจําตําแหน่ง 106,400 132,368 176,400 188,600 6.89 % 201,600

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 309,844 345,513 348,474 286,000 -19.02 % 231,600

160,286 170,727 44,625 38,000 -5.26 % 36,000

28,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,436,102 2,320,584 3,041,128 3,788,100 3,607,020

รวมงบบุคลากร 4,720,558 4,876,133 5,764,048 6,481,020 6,234,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองบวัศาลา
อาํเภอเมืองนครราชสีมา    จงัหวดันครราชสีมา

หน้า : 1/63 24



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร 16,300 0 4,000 479,700 19.87 % 575,000

คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 29,820 5,040 2,200 20,000 0 % 20,000

คา่เช่าบ้าน 77,450 111,800 114,300 144,000 -12.5 % 126,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,975 33,200 37,350 50,000 0 % 50,000

เงินช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 34,980 56,757 2,030.5 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 184,525 206,797 159,880.5 693,700 771,000

ค่าใช้สอย

156,955 478,630 149,632.2 200,000 25 % 250,000

177,945 45,800 45,922 90,000 344.44 % 400,000

คา่ใช้จา่ยโครงการจดัทาํระบบองค์ความรูภ้ายใน
อบต.หนองบวัศาลา 0 0 0 30,000 0 % 30,000

คา่ใช้จา่ยโครงการจดัทาํวารสาร และจดหมายข่าว 0 0 50,000 0 0 % 0

คา่ใช้จา่ยโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 0 0 499,929 350,000 0 % 350,000

คา่ใช้จา่ยโครงการพนกังานสว่นตําบลดีเด่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คา่ใช้จา่ยโครงการสง่เสรมิความรูท้างด้านภาษาให้

(AEC)
0 0 0 78,000 28.21 % 100,000

คา่ใช้จา่ยโครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการมีงาน
ทาํของนกัเรียน นกัศึกาษา ใหมี้รายได้ระหวา่ง
เรียน

0 0 190,260 57,400 39.37 % 80,000

ศกัยภาพในการปฏิบตัิงานและพฒันาทกัษะทาง
ด้านภาษาใหก้บับุคลากร อบต.หนองบวัศาลา

0 0 0 250,000 0 % 250,000

หน้า : 2/63 25



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559

0 0 0 2,000 1,400 % 30,000

คา่ใช้จา่ยโครงการอบรมใหค้วามรูด้้านกฎหมาย
สาํหรบัคณะผู้บรหิาร/สมาชิกสภา อบต.หรือ 0 0 0 17,000 194.12 % 50,000

คา่ใช้จา่ยในการจดังาน 0 0 0 0 100 % 30,000

คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 114,540 38,040 412,938 300,000 0 % 300,000

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา 0 0 19,100 0 0 % 0

688,872.75 136,302.75 0 0 100 % 200,000

คา่รบัวารสาร 700 0 0 15,000 0 % 15,000

คา่สนิไหมทดแทน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจดัทาํระบบองค์ความรูฯ้ 60,350 0 0 0 0 % 0

โครงการจดัทาํวารสาร และจดหมายข่าวฯ 42,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจดัทาํวารสารและจดหมายข่าวฯ 0 84,375 0 0 0 % 0

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

ประมาณ 40,000 0 0 0 0 % 0

โครงการพนกังานสว่นตําบลดีเด่น 3,600 4,500 0 0 0 % 0

โครงการสง่เสรมิความรูท้างด้านภาษาใหก้บั
(AEC) 0 88,600 0 0 0 % 0

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการมีงานทาํของ
เด็กนกัเรียนฯ 27,800 0 0 0 0 % 0

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการมีงานทาํของนกั
เรียนฯ 0 66,200 0 0 0 % 0

ในการปฏิบตัิงานฯ 0 229,832 0 0 0 % 0

โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการฯ 295,160 0 0 0 0 % 0

0 30,000 0 0 0 % 0

0 30,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559

โครงการอบรมใหค้วามรูด้้านกฎหมายและศึกษาดู
งานฯ 0 47,975 0 0 0 % 0

คา่บํารุงรกัษาและซ่อมแซม 50,635.12 48,398 18,926.5 50,000 140 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 1,976,756.87 1,607,602.75 1,386,707.7 1,444,400 2,230,000

ค่าวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน 199,728 145,826 148,535 250,000 -68 % 80,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 3,642 0 4,189 10,000 0 % 10,000

วสัดุงานบ้านงานครวั 37,425 71,496 57,524 60,000 -16.67 % 50,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 9,475.89 13,540 4,050 40,000 0 % 40,000

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

วสัดุการเกษตร 9,400 11,640 6,990 0 0 % 0

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,800 4,860 13,390 20,000 -25 % 15,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 163,990 134,840 167,886 110,000 -27.27 % 80,000

รวมค่าวสัดุ 566,868.17 492,082 518,924.1 610,000 395,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 347,264.93 500,263.17 491,478.55 560,000 -1.79 % 550,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 8,826.9 7,335.76 7,841.42 20,000 0 % 20,000

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

25,551.6 29,552.02 26,247.8 32,000 25 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 382,795.43 538,770.95 528,771.77 619,000 617,000

รวมงบดําเนินงาน 3,110,945.47 2,845,252.7 2,594,284.07 3,367,100 4,013,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

0 0 9,888 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559

65,000 0 0 0 0 % 0

0 0 33,528 0 0 % 0

33,000 0 0 0 0 % 0

75,000 0 0 0 0 % 0

20,400 0 0 0 0 % 0

0 10,000 0 0 0 % 0

45,000 0 0 0 0 % 0

0 19,950 0 0 0 % 0

0 0 0 18,000 -100 % 0

0 0 41,000 0 0 % 0

ขนาดไม่น้อยกวา่ 18,000 บีทียู 0 0 0 28,000 -100 % 0

ขนาดไม่น้อยกวา่ 24,000 บีทียู 0 0 0 33,000 0 % 33,000

ชุดโซฟารบัแขก 0 0 17,888 0 0 % 0

ชุดโต๊ะหนิออ่น 0 0 10,000 0 0 % 0

ชุดรบัแขก (โซฟา) 0 0 0 20,000 -100 % 0

0 0 0 9,500 -100 % 0

ตู้โชว์อเนกประสงค์ 8,000 0 0 0 0 % 0

ตู้ทบึ 0 0 0 8,500 -100 % 0

7,000 0 0 0 0 % 0

ตู้สาขาโทรศพัท์ แบบ 6 สายนอก 24 สายใน 0 0 0 55,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 21,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาดใหญ ่2 บาน 0 38,700 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาดใหญ ่2 บาน 4,300 0 0 0 0 % 0

0 7,000 0 0 0 % 0
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ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองบวัศาลา

อาํเภอ เมืองนครราชสีมา   จงัหวดันครราชสีมา

รวม 10,328,900 บาท
งบบุคลากร รวม 6,234,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,627,880 บาท
เงนิเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 556,320 บาท

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  แยกเป็น
- เงนิเดือนนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  จาํนวน 1  อตัรา
- เงนิเดือนรองนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  จาํนวน 2  อตัรา

เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 48,000 บาท

ตาํบลและรองนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแยกเป็น
- เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายกองคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบล  จาํนวน 1  อตัรา
- เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งรองนายกองคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบล จาํนวน 2 อตัรา

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 48,000 บาท

รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  แยกเป็น
-เงนิคา่ตอบแทนพเิศษของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  จาํนวน 1
  อตัรา
-เงนิคา่ตอบแทนพเิศษของรองนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล จาํนวน 2
 อตัรา

ตาํบล จาํนวน 95,040 บาท

จาํนวน 1,880,520 บาท

สภา และสมาชกิสภา อบต.แยกเป็น
-คา่ตอบแทนประธานสภา อบต. จาํนวน 1 อตัรา
-คา่ตอบแทนรองประธานสภา อบต. จาํนวน 1 อตัรา
-คา่ตอบแทนเลขานุการสภา  อบต.  จาํนวน 1 อตัรา
-คา่ตอบแทนสมาชกิสภา อบต. จาํนวน 16 อตัรา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,607,020 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 2,936,220 บาท

เงนิเดือนประจาํปี จาํนวน 8

-เงนิเดือนปลดั อบต. จาํนวน 1 อตัรา
-เงนิเดือนรองปลดั อบต. จาํนวน 1 อตัรา
-เงนิเดือนหวัหน้าสาํนกัปลดั อบต. จาํนวน 1 อตัรา

1
  อตัรา

1  อตัรา
-เงนิเดือนบุคลากร  จาํนวน 1  อตัรา

1  อตัรา
-เงนิเดือนเจา้พนกังานธุรการ  จาํนวน 1  อตัรา

จาํนวน 201,600 บาท

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 201,600 บาท

ตาํแหน่งปลดั อบต.,รองปลดั อบต.และหวัหน้าสาํนกัปลดั อบต.
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 231,600 บาท

2 อตัรา และ

- คา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ ตาํแหน่ง พนกังานขบัรถ
ยนต์ จาํนวน 1 อตัรา

1 อตัรา
จาํนวน 36,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,013,000 บาท
คา่ตอบแทน รวม 771,000 บาท

จาํนวน 575,000 บาท

กรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี), คา่ตอบแทนคณะกรรมการ  เชน่ คณะ

ไหล)หรือคณะกรรมการสอบคดัเลือก หรือคณะกรรมการคดัเลือก

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
คา่เชา่บา้น จาํนวน 126,000 บาท

ตามระเบียบฯ
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 50,000 บาท
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คา่ใช้สอย รวม 2,230,000 บาท
จาํนวน 250,000 บาท

หนงัสือ คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่

โทรศพัท์ ฯลฯ เป็นตน้
จาํนวน 400,000 บาท

พธีิ ฯลฯ

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัทาํระบบองคค์วามรูภ้ายใน อบต.หนองบวัศาลา จาํนวน 30,000 บาท

สามารถนําไปประกอบการเรียนรู ้ และประยุกต์ใชใ้นการปฏบิตังิาน  โดย

คา่ใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงาน จาํนวน 350,000 บาท

หน่วยงาน ใหก้บับุคลากรองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองบวัศาลา  มีคา่ใช้

คา่ใชจ้า่ยโครงการพนกังานสว่นตาํบลดีเดน่ จาํนวน 5,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสรมิความรูท้างดา้นภาษาใหก้บัเด็กเยาวชนและ
(AEC) จาํนวน 100,000 บาท

AEC) เชน่ คา่วทิยากร, คา่

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนการมีงานทาํของนกัเรียน นกัศกึาษา
ใหมี้รายไดร้ะหวา่งเรียน จาํนวน 80,000 บาท

และพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาใหก้บับุคลากร อบต.หนองบวัศาลา จาํนวน 250,000 บาท

ในการปฏบิตังิานและพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาใหก้บับุคลากร  อบต

จาํนวน 30,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นกฎหมายสาํหรบัคณะผูบ้รหิาร/สมาชกิ จาํนวน 50,000 บาท
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คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน จาํนวน 30,000 บาท

ขนั ฯลฯ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 300,000 บาท

บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมใน
การใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆ ฯลฯ

จาํนวน 200,000 บาท

สว่นตาํบล/นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล เชน่ คา่กรรมการ คา่วสัดุ ฯลฯ
คา่รบัวารสาร จาํนวน 15,000 บาท

คา่สนิไหมทดแทน จาํนวน 20,000 บาท

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 120,000 บาท

ปกติ
คา่วสัดุ รวม 395,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 80,000 บาท

ลบ คลปิ เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 10,000 บาท

ไมโครโฟน ฯลฯ
วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 50,000 บาท

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 40,000 บาท

ยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขดันิรภยั แม่
แรง ล็อคเกียร์-คลตัช์-พวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

จาํนวน 120,000 บาท
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วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 15,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 80,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค รวม 617,000 บาท
คา่ไฟฟ้า จาํนวน 550,000 บาท

คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 20,000 บาท

สาย ฯลฯ
คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 7,000 บาท

ไปรษณีย์ คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาค
รฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ

จาํนวน 40,000 บาท

งบลงทุน รวม 56,000 บาท
คา่ครุภณัฑ์ รวม 56,000 บาท
ครุภณัฑ์สาํนกังาน

ยู จาํนวน 33,000 บาท

ไมน่้อยกวา่ 24,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ)   มีฉลากประหยดั

มาตรฐานราคากลางของสาํนกังบประมาณ)
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ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จาํนวน 23,000 บาท

1*(จอ
ขนาดไมน่้อยกวา่ 18.5 1 23,000 บาท โดยมี

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลกั ( 4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
ไมน่้อยกวา่ 3.0 GHZ จาํนวน 1  หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาํขนาดไมน่้อย
กวา่ 6 MB สาํหรบัแบบ L3 Cache Memory หรือ
แบบ Smart Cache Memory

1
ขนาดไมน่้อยกวา่ 1 GB หรือ
2
กลาง แบบ Graphics Processing Unit      
จาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 1 GB หรือ
3
หลกั แบบ Onboard Graphics  
จาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 1 GB
- มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไมน่้อย
กวา่ 4 GB
-มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk)  ชนิด SATA หรือดีกวา่ขนาดความจุ
ไมน่้อยกวา่ 1 TB จาํนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน 1 หน่วย

Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่จาํนวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่มี Contrast Ratio ไมน่้อยกวา่ 600:1
 และมีขนาดไมน่้อยกวา่ 18.5 1 หน่วย

18  กุมภาพนัธ์ 2558)

รวม 20,000 บาท
รวม 20,000 บาท

จาํนวน 20,000 บาท

จา้งศกึษาพฒันาระบบจราจร, คา่จา้งบรหิารจดัการระบบ  ตา่ง ๆ หรือ
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จาํนวน 5,000 บาท

1)อุดหนุนองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลจอหอ  จาํนวน 5,000
สนบัสนุนเงนิตามโครงการ

ประมาณ พ.ศ. 2559
จากคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครอง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,932,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,388,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,388,600 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,334,600 บาท

เดือนประจาํปี จาํนวน 5

แผน)  จาํนวน 1  อตัรา
2  อตัรา

- เงนิเดือนนิตกิร  จาํนวน 1  อตัรา
- เงนิเดือนเจา้พนกังานประชาสมัพนัธ์  จาํนวน 1  อตัรา

จาํนวน 54,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 543,700 บาท
คา่ตอบแทน รวม 253,700 บาท

จาํนวน 213,700 บาท

คา่เชา่บา้น จาํนวน 20,000 บาท

ตามระเบียบฯ
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 20,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 200,000 บาท
จาํนวน 20,000 บาท

หนงัสือ คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่

ศพัท์ฯลฯ
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ขา่วสาร จาํนวน 50,000 บาท

ปฏบิตังิาน หรือรายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปี

และรวบรวมปญัหาความตอ้งการของประชาชนประกอบการจดัทาํแผน
พฒันาสามปี

จาํนวน 10,000 บาท

แนวทางการพฒันาและรวบรวมปญัหาความตอ้งการของประชาชน

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 100,000 บาท

บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมใน
การใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆ

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 20,000 บาท

ปกติ
คา่วสัดุ รวม 90,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 40,000 บาท

ลบ คลปิ เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 5,000 บาท

ไมโครโฟน ฯลฯ
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 5,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 40,000 บาท
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งานบริหารงานคลงั รวม 7,853,680 บาท
งบบุคลากร รวม 4,898,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,898,280 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 3,842,340 บาท

เดือนประจาํปี จาํนวน 15

- เงนิเดือนผูอ้าํนวยการกองคลัง 1  อตัรา
- เงนิเดือนนกับรหิารงานการคลงั 3  อตัรา
- เงนิเดือนนกัวชิาการเงนิและบญัชี 1อตัรา
- เงนิเดือนนกัวชิาการคลงั 1 อตัรา
- เงนิเดือนนกัวชิาการจดัเก็บรายได้ 1  อตัรา
- เงนิเดือนเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี 2  อตัรา
- เงนิเดือนเจา้พนกังานพสัดุ 2 อตัรา
- เงนิเดือนเจา้พนกังานจดัเก็บรายได้ 2  อตัรา
- เงนิเดือนเจา้พนกังานธุรการ 2  อตัรา

จาํนวน 200,820 บาท

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200 บาท

อาํนวยการกองคลงั
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 644,340 บาท

5

- คา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ  ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานจดัเก็บ
รายได้ 2 อตัรา

1
 อตัรา

2 อตัรา
จาํนวน 143,580 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,145,400 บาท
คา่ตอบแทน รวม 741,400 บาท

จาํนวน 603,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 40,000 บาท

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
คา่เชา่บา้น จาํนวน 68,400 บาท

ตามระเบียบฯ
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เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 30,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 838,000 บาท
จาํนวน 150,000 บาท

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหรือเขา้ปก
หนงัสือ คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่

โทรศพัท์ ฯลฯ

จาํนวน 400,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการรณรงคก์ารจา่ยเงนิคา่ธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นรายปี ใน จาํนวน 10,000 บาท

ได ้ประจาํปี  2559 จาํนวน 5,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 173,000 บาท
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอกราช

จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆ

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 100,000 บาท

งานไดต้ามปกติ
คา่วสัดุ รวม 451,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 150,000 บาท

ลบ คลปิ เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 5,000 บาท

ไมโครโฟน ฯลฯ
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วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 10,000 บาท

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 20,000 บาท

ยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขดันิรภยั แม่
แรง ล็อคเกียร์-คลตัช์-พวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

จาํนวน 80,000 บาท

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 6,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 180,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค รวม 115,000 บาท
คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 20,000 บาท

สาย ฯลฯ
คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 60,000 บาท

ไปรษณีย์ คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาค
รฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ

จาํนวน 35,000 บาท
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งบลงทุน รวม 810,000 บาท
คา่ครุภณัฑ์ รวม 810,000 บาท
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

รถบรรทุก (ดีเซล) จาํนวน 787,000 บาท
1 ตนั จาํนวน 1 คนั  โดยมี

2,400  ซีซี
2  ลอ้

- เป็นกระบะสาํเร็จรูป
4 ประตู

- ราคารวมภาษีสรรพสามติ
( ใชร้าคาตามมาตรฐานของสาํนกังบประมาณ ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ 2558)

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จาํนวน 23,000 บาท

1
 * (จอขนาดไมน่้อยกวา่ 18.5 1 23,000
 บาท เป็นเงนิ 23,000
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลกั ( 4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
ไมน่้อยกวา่ 3.0 GHZ จาํนวน 1  หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาํขนาดไมน่้อย
กวา่ 6 MB สาํหรบัแบบ L3 Cache Memory  หรือ
แบบ Smart Cache Memory

1
ขนาดไมน่้อยกวา่ 1 GB หรือ
2
กลาง แบบ Graphics Processing Unit 
จาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 1 GB หรือ
3
หลกั แบบ Onboard Graphics 
จาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 1 GB
- มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไมน่้อย
กวา่ 4 GB
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา่ขนาดความจุ
ไมน่้อยกวา่ 1 TB                     จาํนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน 1 หน่วย

Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่จาํนวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่มี Contrast Ratio ไมน่้อยกวา่ 600:1
 และมีขนาดไมน่้อยกวา่ 18.5 1 หน่วย
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

18 กุมภาพนัธ์ 2558)
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
รวม 2,516,940 บาท

งบบุคลากร รวม 1,512,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,512,940 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 271,260 บาท

เดือนประจาํปี  จาํนวน 1

- ตาํแหน่ง นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  จาํนวน 1 อตัรา
จาํนวน 5,400 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,113,640 บาท

เดือนประจาํปี  จาํนวน 7

และบรรเทาสาธารณภยั    จาํนวน 2  อตัรา

กลขนาดเบา  จาํนวน 1  อตัรา

ยนต์  จาํนวน 2  อตัรา
2

  อตัรา
จาํนวน 122,640 บาท

งบดําเนินงาน รวม 904,000 บาท
คา่ตอบแทน รวม 170,000 บาท

จาํนวน 150,000 บาท

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 20,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 285,000 บาท
จาํนวน 15,000 บาท

หนงัสือ คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่

ศพัท์ฯลฯ

สาํคญั จาํนวน 50,000 บาท

อุบตัเิหตุทางถนนในชว่งเทศกาลสาํคญั เชน่ คา่ป้ายโครงการ  หรือคา่ใช้
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คา่ใชจ้า่ยโครงการปกป้องสถาบนัสาํคญัของชาติ จาํนวน 30,000 บาท

มีสว่นรว่มของประชาชน เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่จดัมวลชนเขา้รว่ม

คา่ใชจ้า่ยโครงการรณรงคล์ดอุบตัเิหตุทางถนนชว่งเทศกาลสาํคญั จาํนวน 20,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการสรา้งเสรมิความรกัความสามคัคปีรองดองสมานฉนัท์ จาํนวน 30,000 บาท

ความจาํเป็น
จาํนวน 30,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 50,000 บาท

จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆ ฯลฯ

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 60,000 บาท

ปกติ
คา่วสัดุ รวม 330,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท

ลบ คลปิ เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 5,000 บาท

ไมโครโฟน ฯลฯ
วสัดุกอ่สรา้ง จาํนวน 10,000 บาท
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วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 50,000 บาท

ยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขดันิรภยั แม่
แรง ล็อคเกียร์-คลตัช์-พวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

จาํนวน 150,000 บาท

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 5,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท

จาํนวน 30,000 บาท

จาํนวน 20,000 บาท

ตา่งๆ
คา่สาธารณูปโภค รวม 119,000 บาท
คา่ไฟฟ้า จาํนวน 100,000 บาท

คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 9,000 บาท

รกัษาสายฯ  เป็นตน้
จาํนวน 10,000 บาท

เน็ต(INTERNET)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
คา่ครุภณัฑ์ รวม 100,000 บาท
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 100,000 บาท
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งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 200,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ภยั
ธรรมชาต)ิ ใหแ้กป่ระชาชน จาํนวน 50,000 บาท

ความจาํเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จาํนวน 150,000 บาท

ความจาํเป็น
แผนงานการศึกษา

รวม 2,421,255 บาท
งบบุคลากร รวม 1,650,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,650,120 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,249,680 บาท

ประจาํปี จาํนวน 4

-เงนิเดือนผูอ้าํนวยการกองการศกึษา จาํนวน 1 อตัรา
-เงนิเดือนหวัหน้าฝ่ายสง่เสรมิการศกึษา จาํนวน 1 อตัรา
-เงนิเดือนหวัหน้าฝ่ายงานบรหิารการศกึษา จาํนวน 1 อตัรา
-เงนิเดือนนกัวชิาการศกึษาจาํนวน 1 อตัรา

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท

อาํนวยการกองการศกึษา ฯ
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 334,440 บาท

2

- คา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ  ตาํแหน่ง  ผูช้ว่ยนกัวชิาการ
ศกึษา จาํนวน 1 อตัรา

ธุรการ  จาํนวน 1 อตัรา
จาํนวน 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 771,135 บาท
คา่ตอบแทน รวม 207,135 บาท

จาํนวน 131,195 บาท
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คา่เชา่บา้น จาํนวน 42,000 บาท

ระเบียบฯ
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 33,940 บาท

เบกิไดต้ามระเบียบฯ
คา่ใช้สอย รวม 320,000 บาท

จาํนวน 150,000 บาท

หนงัสือ คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่

โทรศพัท์ ฯลฯ เป็นตน้
จาํนวน 20,000 บาท

พธีิ ฯลฯ  เป็นตน้

จาํนวน 20,000 บาท

บา้น ฯลฯ
จาํนวน 20,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 80,000 บาท

อากาศยาน  คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่
ลงทะเบียนตา่ง ๆ ฯลฯ

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 30,000 บาท

ปกติ
คา่วสัดุ รวม 220,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 50,000 บาท

ลบ คลปิ เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
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วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท

ไมโครโฟน ฯลฯ
วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 20,000 บาท

ยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขดันิรภยั แม่
แรง ล็อคเกียร์-คลตัช์-พวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

จาํนวน 80,000 บาท

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 10,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 40,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค รวม 24,000 บาท
คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 10,000 บาท

สาย ฯลฯ
คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 2,000 บาท

ไปรษณีย์ คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาค
รฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ฯลฯ

จาํนวน 12,000 บาท

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 11,749,198 บาท
งบบุคลากร รวม 904,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 904,000 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 100,000 บาท

เดือนประจาํปี  ของครูผูดู้แลเด็ก  จาํนวน 6 อตัรา
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คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 744,000 บาท
7

-คา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ ตาํแหน่งผูช้ว่ยครูผูดู้แล
เด็ก จาํนวน 2 อตัรา

ปฐมวยั จาํนวน 4 อตัรา
1 อตัรา

จาํนวน 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 6,201,198 บาท
คา่ตอบแทน รวม 438,050 บาท

จาํนวน 418,050 บาท

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 20,000 บาท

เบกิไดต้ามระเบียบ ฯ
คา่ใช้สอย รวม 2,674,400 บาท

จาํนวน 200,000 บาท

เหมาจดัทาํของ,คา่จดักจิกรรมการเรียนการสอนฯลฯ

คา่ใชจ้า่ยโครงการกีฬาสีสมัพนัธ์ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 10,000 บาท

เล็ก (กีฬาภายใน) เชน่ คา่ป้ายโครงการ    คา่วสัดุอุปกรณ์ในการแขง่ขนั

เป็น
คา่ใชจ้า่ยโครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ จาํนวน 50,000 บาท

เด็กเล็กฯ สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองบวัศาลา เชน่ คา่ป้าย

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
คา่ใชจ้า่ยโครงการปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่ จาํนวน 10,000 บาท

จาํนวน 60,000 บาท

พฒันาเด็กเล็ก เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่เขา้ชม คา่พาหนะเดนิทาง คา่
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คา่ใชจ้า่ยโครงการแสดงผลงานทางวชิาการของนกัเรียนประจาํปีการศกึษา จาํนวน 60,000 บาท

ประจาํปีการศกึษา เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่ป้ายแสดงผลงาน คา่วสัดุ

โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา จาํนวน 100,000 บาท

ศกึษา เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่ดาํเนินการในการจดัการอบรมสมัมนา คา่

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 2,114,400 บาท

150,000

พฒันาเด็กเล็ก(ครูผูดู้แลเด็ก,ผูดู้แลเด็กเล็กฯ) เขา้อบรม ประชุม สมัมนา

1,814,400

เด็กเล็ก สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองบวัศาลา
100,000

พฒันาเด็กเล็ก สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองบวัศาลา
50,000

เรียน เชน่ คา่แบบฝึกหดัเตรียมความพรอ้มสาํหรบัเด็กปฐมวยั ฯลฯ ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองบวัศาลา

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 70,000 บาท

ปกติ
คา่วสัดุ รวม 2,878,748 บาท
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 100,000 บาท

ลบ คลปิ เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท

ไมโครโฟน ฯลฯ
วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 100,000 บาท
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คา่อาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 2,508,748 บาท

1 4
ไว้ 1,778,233.60
เรียนของโรงเรียน 4 โรงเรียน ไดแ้ก ่โรงเรียนวดับา้นหนองบวั
ศาลา, โรงเรียนบา้นหนองตะลุมปุ๊ก, โรงเรียนอา่งหนองแหนประชา
สามคัค ีและโรงเรียนบา้นหนองตาคง
2 730,514.40

เด็กเล็ก สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองบวัศาลา
วสัดุกอ่สรา้ง จาํนวน 10,000 บาท

ซีเมนต์ เหล็ก จอบ เสียม ฯลฯ
วสัดุการเกษตร จาํนวน 20,000 บาท

สตัว์ พนัธ์ุพืช ปุ๋ย วสัดุเพาะชาํ ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ ฯลฯ
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 20,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 100,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค รวม 210,000 บาท
คา่ไฟฟ้า จาํนวน 200,000 บาท

จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล
หนองบวัศาลา,ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองตาคง, ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอา่ง
หนองแหน,ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองบวัศาลา ฯลฯ

จาํนวน 10,000 บาท

หนองบวัศาลา, ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองตาคง, ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
อา่งหนองแหน,ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองบวัศาลา ฯลฯ

งบลงทุน รวม 532,000 บาท
คา่ครุภณัฑ์ รวม 532,000 บาท
ครุภณัฑ์สาํนกังาน

กระดานไวท์บอร์ดหน้าเดียว แบบแมเ่หล็ก จาํนวน 10,000 บาท

กวา้งไมน่้อยกวา่ 90 x 150 ซ.ม. หน้าบอร์ดเคลือบเมลามีนอยา่งดี โครง
สรา้งกรอบกระดานไวท์บอร์ดทาํจากอลูมเินียม OA 

ประมาณ 170 ซ.ม. จาํนวน 1 หลงั (ไมป่รากฎราคาในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์  ปี  2558  จงึใชร้าคาตามทอ้งตลาด)
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จาํนวน 6,000 บาท

x ลกึ 50 x 
สูง  89-101 เซนตเิมตร หมุนไดโ้ดยรอบ หุม้ดว้ยหนงัพีวีซี (ไมป่ราก
ฎราคาในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์  ปี  2558  จงึใชร้าคาตามทอ้งตลาด)

จาํนวน 148,000 บาท

ฟอกอากาศ) ขนาดไมน่้อยกวา่ 30,000 บีทียู
จาํนวน 4 ตวั ๆ ละ 37,000.- บาท เป็นเงนิ 148,000.- บาท พรอ้มตดิ

ประมาณ (ปรากฎราคาในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์  ปี 2558 )
จาํนวน 45,000 บาท

x 120 x สูง 50 ซ.ม
. จาํนวน 10 ชุดๆละ  4,500.- บาท เป็นเงนิ 45,000.- บาท (ไมป่รากฏ

จาํนวน 84,000 บาท

เด็กเล็ก จาํนวน 12 ชุดๆละ 7,000 84,000
.-บาท

60 ซ.ม. x ยาว 120ซ.ม. x สูง 50
 ซ.ม.

30 ซ.ม.x ยาว 120 ซ.ม. x 
สูง 30 ซ.ม.
(ไมป่รากฎราคาในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์  ปี 2558  จงึใชร้าคาตามทอ้ง
ตลาด)

จาํนวน 9,000 บาท

xลกึ408x
สูง 108 มล. จาํนวน 2 หลงั ๆละ 4,500.- บาท เป็น
เงนิ  9,000.- บาท (ไมป่รากฎราคาในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์  ปี  2558  จงึใชร้าคาตามทอ้งตลาด)

ตูล็้อกเกอร์แบบเหล็ก 6 ประตู จาํนวน 80,000 บาท

กวา่ 915 x ลกึ 457 x สูง 915 ม.ม. จาํนวน    10 หลงัๆ
ละ 8,000.- บาท  เป็นเงนิ 80,000.- บาท (ไมป่รากฎราคาในบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์  ปี  2558 จงึใชร้าคาตามทอ้งตลาด)

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จาํนวน 30,000 บาท

กวา้งไมน่้อยกวา่ 90 x ลกึ 45 x สูง 180 ซ.ม. จาํนวน 3 หลงัๆ
ละ 10,000.- บาท เป็นเงนิ 30,000.- บาท (ไมป่รากฎราคาในบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์  ปี  2558  จงึใชร้าคาตามทอ้งตลาด)

จาํนวน 60,000 บาท

x 
ยาว 45 x  สูง 183 ซ.ม.จาํนวน 4 หลงัๆละ 15,000.-บาท เป็น
เงนิ  60,000.-บาท (ไมป่รากฎราคาในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์  ปี  2558  จงึใชร้าคาตามทอ้งตลาด)
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จาํนวน 38,000 บาท

กวา่ 47 x ยาว 60x สูง 132 ซ.ม. จาํนวน 4 หลงัๆละ 9,500.- บาท เป็น
เงนิ 38,000.- บาท (ไมป่รากฎราคาในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์  ปี  2558  จงึใชร้าคาตามทอ้งตลาด)

โตะ๊อเนกประสงค์ จาํนวน 20,000 บาท

มีน ขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่  60xยาว 180x 
สูง 75 เซนตเิมตร จาํนวน 10ตวัๆละ 2,000.- บาท เป็น
เงนิ 20,000.-บาท (ไมป่รากฎราคาในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์  ปี  2558  จงึใชร้าคาตามทอ้งตลาด)

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จาํนวน 2,000 บาท

1 DVD  2,000
เลน่ DVD
จาํนวน 1 ตวัๆ ละ 2,000.- บาท
(ไมป่รากฎราคาในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์  ปี 2558  จงึใชร้าคาตามทอ้ง
ตลาด)

งบเงินอุดหนุน รวม 4,112,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,112,000 บาท
เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จาํนวน 4,112,000 บาท

4,112,000.-บาท แยกเป็น
1 4
ไว้ 3,712,000

4 โรงเรียน ไดแ้ก ่โรงเรียนวดับา้นหนองบวั
ศาลา,โรงเรียนบา้นหนองตะลุมปุ๊ก,โรงเรียนอา่งหนองแหนประชา
สามคัค ีและโรงเรียนบา้นหนองตาคง
2 4 400,000

4 โรงเรียน ไดแ้ก่
-โครงการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงคน์กัเรียน เด็กไทยใฝ่รูใ้ฝ่
เรียน รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ์ รกัการอา่น โดยใชรู้ปแบบโรงเรียนวถีิ

100,000
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคน์กัเรียน เด็กไทยใฝ่รูใ้ฝ่เรียน รกั
ชาต ิศาสน์ กษตัรยิ์ รกัการอา่น โดยใชรู้ปแบบโรงเรียนวถีิพุทธ ของ

ศกึษา
100,000

การศกึษา
100,000

ศกึษา-พลศกึษาของโรงเรียนอา่งหนองแหนประชาสามคัค ีหรือรายการ

100,000

ดา้นการศกึษา
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แผนงานสาธารณสุข
รวม 2,518,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,690,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,690,000 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,520,000 บาท

เดือนประจาํปี จาํนวน 5
1 อตัรา

1 อตัรา
- เงนิเดือนนกัวชิาการสง่เสรมิสุขภาพ    จาํนวน 1 อตัรา
- เงนิเดือนนกัวชิาการสุขาภบิาล    จาํนวน 1 อตัรา
- เงนิเดือนเจา้พนกังานสง่เสรมิสุขภาพ   จาํนวน 1 อตัรา

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 150,000 บาท

- พนกังานจา้งตามภารกจิ ตาํแหน่ง  ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ จาํนวน 1
  อตัรา

จาํนวน 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 614,000 บาท
คา่ตอบแทน รวม 264,000 บาท

จาํนวน 150,000 บาท

คา่เชา่บา้น จาํนวน 84,000 บาท

ตามระเบียบฯ
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 30,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 140,000 บาท
จาํนวน 20,000 บาท

หนงัสือ คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่

โทรศพัท์ ฯลฯ เป็นตน้

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 80,000 บาท

จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆ ฯลฯ

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 40,000 บาท

ตามปกติ
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คา่วสัดุ รวม 210,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 50,000 บาท

ลบ คลปิ เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 30,000 บาท

ยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขดันิรภยั แม่
แรง ล็อคเกียร์-คลตัช์-พวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

จาํนวน 70,000 บาท

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จาํนวน 20,000 บาท

ปสัสาวะ ฯลฯ
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 10,000 บาท

ประชาสมัพนัธ์   แผน่พบั ฯลฯ
วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
คา่ครุภณัฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภณัฑ์สาํนกังาน

จาํนวน 9,000 บาท

xลกึ408x
สูง 108 มล.จาํนวน 2 หลงั ๆละ 4,500.- บาท เป็น
เงนิ  9,000.- บาท (ไมป่รากฎราคาในบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์  ปี  2558 จงึใชร้าคาตามทอ้งตลาด)

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 50,000 บาท

ใหญใ่หส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ
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งบเงินอุดหนุน รวม 155,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 155,000 บาท

จาํนวน 155,000 บาท
1 5,000 บาท
- โครงการสนบัสนุนกจิการกาชาดจงัหวดันครราชสีมา จาํนวน 5,000

2) อุดหนุนอาสาสมคัรประจาํหมูบ่า้น (อสม.) ตามโครงการพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตชุมชน/หมูบ่า้น จาํนวน 150,000
เป็นคา่สนบัสนุนการพฒันาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.ในชุมชน/หมู่
บา้น ๆ ละ 15,000 บาท จาํนวน 10 หมูบ่า้น เป็นเงนิ 150,000 บาท

รวม 1,050,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,050,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 1,050,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการควบคมุและป้องกนัโรคเอดส์ จาํนวน 50,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการณรงคป้์องกนัโรคพษิสุนขับา้ จาํนวน 150,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการบา้นเรือนน่าอยู ่หมูบ่า้นสะอาด จาํนวน 50,000 บาท

จาํนวน 50,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก จาํนวน 200,000 บาท

ออก เชน่ คา่ป้ายโครงการ  คา่วทิยากร  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและ

คา่ใชจ้า่ยโครงการรณรงคป้์องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่และไมต่ดิตอ่ จาํนวน 50,000 บาท

ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์  คา่วทิยากร  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและ

คา่ใชจ้า่ยโครงการสุขาภบิาลอาหาร จาํนวน 50,000 บาท

หน้า : 26/5354



คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมและศกึษาดูงานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่
บา้น จาํนวน 400,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมใหค้วามรูแ้กนนําในการป้องกนัโรคระบาด จาํนวน 50,000 บาท

จาํเป็น
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

รวม 267,180 บาท
งบบุคลากร รวม 201,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 201,180 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 201,180 บาท

เดือนประจาํปี จาํนวน 1

- เงนิเดือนนกัสงัคมสงเคราะห ์จาํนวน 1  อตัรา
งบดําเนินงาน รวม 66,000 บาท

คา่ตอบแทน รวม 26,000 บาท
จาํนวน 26,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 40,000 บาท
จาํนวน 10,000 บาท

หนงัสือ คา่เชา่ทรพัย์สนิ   คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่

ศพัท์ฯลฯ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท

จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆ ฯลฯ

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 285,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 285,000 บาท

ตดิเตียง จาํนวน 20,000 บาท

หน้า : 27/5355



คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสรมิอาชีพผูสู้งอายุและผูพ้กิาร จาํนวน 50,000 บาท

พกิารสญัจร จาํนวน 15,000 บาท

ชีพผูสู้งอายุและผูพ้กิารสญัจร เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่อาหารวา่งและ

โครงการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิกจิกรรมผูอ้ายุและผูพ้กิาร จาํนวน 200,000 บาท

ความจาํเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน

รวม 2,300,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,083,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,083,360 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 789,540 บาท

เดือนประจาํปี  จาํนวน 2

-  เงนิเดือนผูอ้าํนวยการกองชา่ง  จาํนวน 1  อตัรา
1  อตัรา

จาํนวน 67,200 บาท

อาํนวยการกองชา่งระดบั 8
เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200 บาท

อาํนวยการกองชา่ง 8
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 135,420 บาท

1

ธุรการ  จาํนวน 1  อตัรา
จาํนวน 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,103,700 บาท
คา่ตอบแทน รวม 198,700 บาท

จาํนวน 126,700 บาท

หน้า : 28/5356



คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
คา่เชา่บา้น จาํนวน 42,000 บาท

ตามระเบียบฯ
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 575,000 บาท
จาํนวน 100,000 บาท

งานในการสรา้งบา้นใหป้ระชาชนผูด้อ้ยโอกาส  คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหรือ
เขา้ปกหนงัสือ คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียม

โทรศพัท์ ฯลฯ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 100,000 บาท

จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆ ฯลฯ

คา่ใชจ้า่ยในการถา่ยแบบและเอกสาร จาํนวน 5,000 บาท

ราคา ฯลฯ
จาํนวน 300,000 บาท

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 70,000 บาท

งานไดต้ามปกติ
คา่วสัดุ รวม 275,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 70,000 บาท

ลบ คลปิ เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 50,000 บาท

ยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขดันิรภยั แม่
แรง ล็อคเกียร์-คลตัช์-พวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
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จาํนวน 50,000 บาท

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 50,000 บาท

จาํนวน 15,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 40,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 20,000 บาท

สาย ฯลฯ
คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 10,000 บาท

ไปรษณีย์ คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาค
รฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ

จาํนวน 25,000 บาท

หน้า : 30/5358



งบลงทุน รวม 113,300 บาท
คา่ครุภณัฑ์ รวม 113,300 บาท
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จาํนวน 20,000 บาท
2

ละ 10,000 บาท เป็นเงนิ 20,000
- ความละเอียดไมน่้อยกวา่16  ลา้นพกิเซล
- เป็นกลอ้งคอมแพค(Compact Digital Camera)
- มีระบบแฟลชในตวั

ภาพ( Image  Sensor)

- มีกระเป๋าบรรจุกลอ้ง
(ใชเ้กณฑ์ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ปี 2558)

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
LED ขาวดาํ จาํนวน 7,300 บาท

LED  ขาวดาํ   จาํนวน 1

-  ความละเอียดในการพมิพ์ไมน่้อยกวา่ 1,200X600dpi 
-  มีหน่วยความจาํ (Memory)ขนาดไมน่้อยกวา่ 32 MB
-  มีความเร็วในการพมิพ์ไมน่้อยกวา่ 30 หน้าตอ่นาที
- สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหน้าไดอ้ตัโนมตัไิด้

Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0หรือดี
กวา่ จาํนวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง
- สามารถใชไ้ดก้บั A4 ,Letter, Legal, และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษ250  แผน่

18  กุมภาพนัธ์ 2558)
LED สี แบบ Network จาํนวน 16,000 บาท

LED  ขาวดาํ (25
 หน้า/นาที)  จาํนวน 1
- ความละเอียดในการพมิพ์ไมน่้อยกวา่ 600X600dpi 
- มีหน่วยความจาํ (Memory)ขนาดไมน่้อยกวา่ 128 MB
- มีความเร็วในการพมิพ์รา่งสีไมน่้อยกวา่ 20 หน้าตอ่
นาที
- มีความเร็วในการพมิพ์รา่งขาวดาํไมน่้อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาที
- สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหน้าไดอ้ตัโนมตัไิด้

Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0หรือดี
กวา่ จาํนวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง

Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่  จาํนวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง
- สามารถใชไ้ดก้บั A4 ,Letter, Legal, และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษ 250 แผน่

18  กุมภาพนัธ์ 2558)
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คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 70,000 บาท

กล ยานพาหนะ ฯลฯ
งานไฟฟ้าถนน รวม 4,313,820 บาท

งบบุคลากร รวม 1,646,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,646,920 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,246,920 บาท

เดือนประจาํปี จาํนวน 4

- เงนิเดือนนกับรหิารงานชา่ง(หวัหน้าฝ่ายออกแบบและควบคมุ
อาคาร) จาํนวน 1  อตัรา
- เงนิเดือนนกับรหิารงานชา่ง (หวัหน้าฝ่ายประสาน
สาธารณูปโภค) จาํนวน 1 อตัรา
- เงนิเดือนนายชา่งไฟฟ้า  จาํนวน 1  อตัรา
- เงนิเดือนนายชา่งเขียนแบบ  จาํนวน 1  อตัรา

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 352,000 บาท
3

- คา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ  ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยชา่ง
ไฟฟ้า  จาํนวน 1  อตัรา

ยนต์  จาํนวน 1  อตัรา
- คา่ตอบแทนพนกังานจา้งทวัไป   ตาํแหน่ง  พนกังานจดมาตรวดั

1 อตัรา
จาํนวน 48,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 796,900 บาท
คา่ตอบแทน รวม 236,900 บาท

จาํนวน 164,900 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
คา่เชา่บา้น จาํนวน 42,000 บาท

ตามระเบียบฯ
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท

หน้า : 32/5360



คา่ใช้สอย รวม 210,000 บาท
จาํนวน 40,000 บาท

เอกสาร คา่เย็บหรือเขา้ปกหนงัสือ คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่โฆษณาและเผย

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 100,000 บาท

จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆ ฯลฯ

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 70,000 บาท

งานไดต้ามปกติ
คา่วสัดุ รวม 310,000 บาท
วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 200,000 บาท

ไมโครโฟน ฯลฯ
วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 50,000 บาท

ยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขดันิรภยั แม่
แรง ล็อคเกียร์-คลตัช์-พวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

จาํนวน 60,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คา่ไฟฟ้า จาํนวน 40,000 บาท

งบลงทุน รวม 70,000 บาท
คา่ครุภณัฑ์ รวม 70,000 บาท
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 70,000 บาท

กล ยานพาหนะ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,800,000 บาท
เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จาํนวน 1,800,000 บาท

1,800,000

ศาลา  จาํนวน 1,800,000

– 
สาธารณะชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 x 36
ศาลา

งานสวนสาธารณะ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 40,000 บาท
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 40,000 บาท

งานไดต้ามปกติ
คา่วสัดุ รวม 90,000 บาท
วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 50,000 บาท

ยนต์ กนัชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง เข็มขดันิรภยั แม่
แรง ล็อคเกียร์-คลตัช์-พวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

จาํนวน 40,000 บาท

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
คา่ครุภณัฑ์ รวม 40,000 บาท
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 40,000 บาท

กล ยานพาหนะ ฯลฯ
รวม 7,916,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,686,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,686,000 บาท
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,586,000 บาท

- พนกังานจา้งตามภารกจิ ตาํแหน่ง พนกังานขบัรถยนต์ จาํนวน 4 อตัรา
10 อตัรา

จาํนวน 100,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 2,330,000 บาท
คา่ตอบแทน รวม 270,000 บาท

จาํนวน 250,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 980,000 บาท
จาํนวน 700,000 บาท

ทรพัย์สนิ,คา่โฆษณาและเผยแพร,่คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ คา่จา้ง

โทรศพัท์,คา่จา้งเหมาจดัทาํของ,คา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งทาํการอยา่ง

สรา้งอยา่งใด และอยูใ่นความรบัผดิชอบของผูจ้า้งเป็นตน้ ฯลฯ

คา่ใชจ้า่ยโครงการอบรมและรณรงคจ์ดัการขยะมูลฝอย จาํนวน 150,000 บาท

เปิด-ปิดการอบรมคา่ตอบแทนผูเ้ขา้รบัการอบรม คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง

สุขศกึษา คา่วสัดุสาธติจดันิทรรศการ เชน่ถงัหมกัแกส๊ชีวภาพ ถงัแยกขยะ

การตามโครงการ ฯลฯ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 30,000 บาท

จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆ ฯลฯ

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 100,000 บาท

ตามปกติ
คา่วสัดุ รวม 1,080,000 บาท
วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 50,000 บาท

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 200,000 บาท

ยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขดันิรภยั แม่
แรง ล็อคเกียร์-คลตัช์-พวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

จาํนวน 750,000 บาท
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จาํนวน 80,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,900,000 บาท
คา่ครุภณัฑ์ รวม 3,900,000 บาท
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

จาํนวน 3,800,000 บาท
3,800,000

กวา่ 14
1
- เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอดัทา้ย ตวัรถชนิด 6
ดีเซล มีกําลงัแรงมา้สูงสุดไมน่้อยกวา่ 240
บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไมน่้อยกวา่ 14 ลบ.เมตร ดา้นทา้ยตู้

2.ตวัรถยนต์
6 สูบ 4  จงัหวะ ระบายความรอ้นดว้ย

2315-2551
G.V.W.) ไดไ้ม่

น้อยกวา่ 15,000 กโิลกรมั
3.ตูบ้รรทุกขยะมูลฝอย
 - ตูบ้รรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไมน่้อยกวา่ 14 ลบ.เมตร สามารถ

20 ลบ.เมตร หรือ
5,000

4.ชุดอดัขยะมูลฝอย

ขนาดความจุไมน่้อยกวา่ 150 ลติร พรอ้มมีวาล์วปิด-เปิดขนาดไมน่้อย
กวา่ 2
5.ชุดคายขยะมูลฝอย

975-2538
พนกังานผูป้ฏบิตั ิโดยแนบใบอนุญาต
6
- สามารถทาํแรงดนัสูงสุด (MAX PRESSURE) ไดไ้มน่้อยกวา่ 2,800

7

บรรทุก  จาํนวน 1  ดวง
2 ดวง

(สืบราคาจากผูผ้ลติรถภายในประเทศ  จาํนวน 3 ราย  โดยกองสาธารณ

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 100,000 บาท

พาหนะ ฯลฯ
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แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
รวม 2,536,070 บาท

งบบุคลากร รวม 1,216,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,216,140 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,157,940 บาท

เดือนประจาํปี  จาํนวน 4

- เงนิเดือนผูอ้าํนวยการกองสวสัดกิารสงัคม จาํนวน 1 อตัรา
- เงนิเดือนหวัหน้าฝ่ายสวสัดกิารสงัคม จาํนวน 1 อตัรา
- เงนิเดือนนกัพฒันาชุมชน   จาํนวน 2 อตัรา

จาํนวน 16,200 บาท

เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท

อาํนวยการกองสวสัดกิารสงัคม
งบดําเนินงาน รวม 509,930 บาท

คา่ตอบแทน รวม 236,930 บาท
จาํนวน 168,930 บาท

คา่เชา่บา้น จาํนวน 48,000 บาท

ตามระเบียบฯ
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 20,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 130,000 บาท
จาํนวน 10,000 บาท

หนงัสือ คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่

โทรศพัท์ ฯลฯ เป็นตน้

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 100,000 บาท

จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆ ฯลฯ

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 20,000 บาท

งานไดต้ามปกติ
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คา่วสัดุ รวม 140,000 บาท
วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท

ลบ คลปิ เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 5,000 บาท

ไมโครโฟน ฯลฯ
วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 10,000 บาท

ยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขดันิรภยั แม่
แรง ล็อคเกียร์-คลตัช์-พวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

จาํนวน 50,000 บาท

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 5,000 บาท

วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 40,000 บาท

คา่สาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 3,000 บาท

ไปรษณีย์ คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาค
รฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 810,000 บาท
คา่ครุภณัฑ์ รวม 810,000 บาท
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

รถบรรทุก (ดีเซล) จาํนวน 787,000 บาท

บรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตนั  จาํนวน 1 คนั  โดยมีรายละเอียดไมน่้อยกวา่

2,400  ซีซี
2  ลอ้

- เป็นกระบะสาํเร็จรูป
4 ประตู

- ราคารวมภาษีสรรพสามติ
(ใชร้าคาตามมาตรฐานของสาํนกังบประมาณ ราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ 2558)

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จาํนวน 23,000 บาท

1*(จอ
ขนาดไมน่้อยกวา่ 18.5 1 23,000 บาท เป็น
เงนิ 23,000
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลกั (4core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
ไมน่้อยกวา่ 3.0 GHZ จาํนวน 1  หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาํขนาดไมน่้อย
กวา่ 6 MB สาํหรบัแบบ L3 Cache Memory หรือ
แบบ Smart Cache Memory

1
ขนาดไมน่้อยกวา่ 1 GB หรือ
2
กลาง แบบ Graphics Processing Unit 
จาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 1 GB หรือ
3
หลกั แบบ Onboard Graphics 
จาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 1 GB
- มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไมน่้อย
กวา่ 4 GB
-มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกวา่ขนาดความจุ
ไมน่้อยกวา่ 1 TB จาํนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกวา่ จาํนวน 1 หน่วย

Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่จาํนวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่มี Contrast Ratio ไมน่้อยกวา่ 600:1
 และมีขนาดไมน่้อยกวา่ 18.5 1 หน่วย
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

18 กุมภาพนัธ์ 2558)
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งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,032,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,032,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 1,032,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการแกจ้น คนโคราช จาํนวน 12,000 บาท

จาํนวน 25,000 บาท

เป็น
คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัทาํแผนชุมชนตาํบลหนองบวัศาลา จาํนวน 10,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการตลาดสนิคา้กลุม่อาชีพตาํบล จาํนวน 20,000 บาท

จาํนวน 50,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสรมิกจิกรรมและพฒันาบทบาทของสตรีและผูน้ํา
ชุมชน จาํนวน 600,000 บาท

ตา่งๆ ของตาํบลหนองบวัศาลา จาํนวน 20,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมรณรงคแ์กไ้ขปญัหายาเสพตดิ จาํนวน 40,000 บาท

ความจาํเป็น

ดา้นยาเสพตดิ จาํนวน 5,000 บาท

พฤตกิารณ์ดา้นยาเสพตดิ เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดุอุปกรณ์ หรือคา่ใช้
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คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมครอบครวัอบอุน่ (สีขาว) จาํนวน 100,000 บาท

จาํนวน 150,000 บาท

 ตามความจาํเป็น
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 150,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัการแขง่ขนักีฬาฟุตซอล จาํนวน 150,000 บาท

ตาํบลหนองบวัศาลา เชน่ คา่วสัดุอุปกรณ์ในการแขง่ขนักีฬา คา่อาหารและ

รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 600,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกียรตเิฉลมิพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จาํนวน 100,000 บาท

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เชน่ คา่ใชจ้า่ยในพธีิทางศาสนา  คา่ธง

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกียรตเิฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ จาํนวน 100,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการวนัเขา้พรรษา จาํนวน 50,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จาํนวน 150,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จาํนวน 150,000 บาท
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โครงการประดบัธงวนัสาํคญัของชาตแิละศาสนา จาํนวน 50,000 บาท

เป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม 20,725,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,506,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,506,800 บาท
เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,506,800 บาท

เดือนประจาํปี  จาํนวน 4

-  เงนิเดือนนกับรหิารงานชา่ง(หวัหน้าฝ่ายกอ่สรา้ง) จาํนวน 1  อตัรา
-  เงนิเดือนนายชา่งโยธา  จาํนวน 1  อตัรา
-  เงนิเดือนชา่งผงัเมือง  จาํนวน 1  อตัรา
-  วศิวกรโยธา  จาํนวน 1  อตัรา

งบดําเนินงาน รวม 2,393,800 บาท
คา่ตอบแทน รวม 313,800 บาท

จาํนวน 193,800 บาท

สรา้งหรือดดัแปลงอาคาร  ใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลตามระเบียบ
ราชการ  คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง หรือคณะกรรมการ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
คา่เชา่บา้น จาํนวน 90,000 บาท

ตามระเบียบฯ
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 10,000 บาท

คา่ใช้สอย รวม 1,840,000 บาท
จาํนวน 40,000 บาท

หนงัสือ คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่

โทรศพัท์ ฯลฯ เป็นตน้
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คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 100,000 บาท

จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆ ฯลฯ

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 1,700,000 บาท

งานไดต้ามปกติ
คา่วสัดุ รวม 240,000 บาท
วสัดุกอ่สรา้ง จาํนวน 100,000 บาท

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 50,000 บาท

ยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขดันิรภยั แม่
แรง ล็อคเกียร์-คลตัช์-พวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

จาํนวน 60,000 บาท

จาํนวน 30,000 บาท

งบลงทุน รวม 16,825,000 บาท
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คา่ครุภณัฑ์ รวม 1,920,000 บาท
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

รถยนต์บรรทุกเททา้ย ชนิด 6 ลอ้ จาํนวน 1,850,000 บาท
6 ลอ้ ขนาดความจุไม่

น้อยกวา่ 4
1
- เป็นรถยนต์บรรทุกเททา้ย  ชนิด 6
สูงสุดไมน่้อยกวา่ 130
ความจุไมน่้อยกวา่ 4      ลบ.เมตร.สามารถยกทา้ยไดด้ว้ยระบบไฮดรอลกิ

บรหิารงานคณุภาพ ISO  9001  และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหมไ่ม่
เคยใชง้านมากอ่น
2.ตวัรถยนต์
- เป็นรถชนิดไมน่้อยกวา่ 6  ลอ้

4 สูบ 4 จงัหวะ  ระบายความรอ้น
2315 –

 2551
- มีกําลงัแรงมา้สูงสุดไมน่้อยกวา่ 150 แรงมา้
- ความยาวชว่งลอ้ไมน่้อยกวา่ 3,300 มลิลเิมตร
- เกียร์เป็นแบบกระปุกเดนิหน้าไมน่้อยกวา่ 6 เกียร์  เกียร์ถอยหลงัไมน่้อย
กวา่ 1 เกียร์

G.V.W.) ไดไ้ม่
น้อยกวา่ 8,400  กโิลกรมั
- ใชร้ะบบไฟฟ้า 24 โวลท์

R – 134a
- มีสญัญาณไฟถูกตอ้งครบถว้นตามกฎจราจร
3.กระบะบรรทุก

ความหนาไมน่้อยกวา่ 4.5 3 มม.

กวา่ 4.5
กวา่ 100

3 ดา้น  ฝาทา้ยสามารถเปิดออก  ได้

- มีปรมิาตรความจุไมน่้อยกวา่ 4 ลบ.เมตร

คณุภาพ ISO 9001
4.ระบบไฮดรอลกิ
- ยกเททา้ยดว้ยระบบไฮดรอลกิ  เป็นแบบกระบอกไฮดรอลกิดนัใตท้อ้งตวั
กระบะ  โดยมีคนัโยกหรือสวทิซ์ควบคมุอยูใ่นหวัเกง๋

ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม  กระบวกไฮดรอลกิสาํหรบั
975 – 2538

5.การพน่สีและตราหน่วยงาน

หน้า : 44/5372



- ตราหน่วยงานและตวัอกัษรตา่งๆ  ตามแตห่น่วยงานกําหนด
- การพน่สีภายนอก  พน่ดว้ยสีกนัสนิมอยา่งดีไมน่้อยกวา่ 2
พน่ทบัดว้ยสีจรงิ  ชนิด  โพลียูรีเทน  ไมน่้อยกวา่ 2

น้อยกวา่ 2
6

1  ชุด
1  ชุด

1
  ดวง
- หมวกนิรภยั  จาํนวน 2  ใบ
(สืบราคาจากผูผ้ลติรถภายในประเทศ  จาํนวน 3  ราย  โดยกองชา่งเป็นผู้
คดัเลือกราคา

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 70,000 บาท

กล ยานพาหนะ ฯลฯ
รวม 14,905,000 บาท

คา่ถมดนิ
โครงการกอ่สรา้งกําแพงกนัดนิและถมดนิ หมู ่3 บา้นหนองปลงิ จาํนวน 1,020,000 บาท

-กอ่สรา้งกําแพงกนัดนิ ความยาวไมน่้อยกวา่ 216.00 เมตร ชนิดเข็มตอก
OTOP กวา้ง

7.50-9.00 1.50-2.00 เมตร ยาวไมน่้อย
กวา่ 200 1,650 ตาราง
เมตร  พรอ้มป้ายโครงการ  จาํนวน 1

อาคารตา่ง ๆ
โครงการกอ่สรา้งศูนย์พฒันาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองบวัศาลา

8
บา้นหนองตาคง

จาํนวน 5,100,000 บาท

- กอ่สรา้งอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลหนองบวัศาลาคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก 1 494.00 ตารางเมตร พรอ้มระบบ
สาธารณูปโภค (4,250,000.-บาท)

195.00
  เมตร (350,000.- บาท)

100 Kva 3 p 22 kv 
เสา  ( 200,000.-บาท)

12.00
Submersible) 

ขนาดไมน่้อยกวา่ 2.0 1
บาดาลจาํนวน 1 บอ่,ถงักรองจาํนวน 1 1
 ชุด ระบบไฟฟ้าจาํนวน 1 ชุด  (300,000.-บาท)
พรอ้มป้ายโครงการจาํนวน 1

SML จาํนวน 330,000 บาท
X9.20 

ขนาด กวา้ง 3.50 X7.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการจาํนวน 1 ป้าย (ตาม
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จาํนวน 1,202,000 บาท
(1)ซอยบา้นสกุลแกว้ –  10 บา้นหนองตะลุมปุ๊กใหม่
พฒันา   เป็นเงนิ 517,000
เสรมิเหล็ก
– ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร  ยาวไมน่้อยกวา่ 273.00
 เมตร  หนา 0.15 955.50
 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการจาํนวน 1
.กําหนด)
(2)แยกไอซ์แลนด์ –  10 บา้นหนองตะลุมปุ๊
กใหมพ่ฒันา เป็นเงนิ 622,000
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
–ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ยาวไมน่้อยกวา่ 290.00
 เมตร  หนา 0.15 1,160.00
 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการจาํนวน 1
.กําหนด)
(3)ซอยบา้นนางทบั  จุตติรี  เป็นเงนิ 63,000
สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางไมน่้อย
กวา่ 40.00 120.00 ตารางเมตร  (ตาม

จาํนวน 95,000 บาท

สงัเวียน จรรยาธรรม
-ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางไมน่้อยกวา่ 85.00

170.00
.กําหนด)

จาํนวน 407,000 บาท
(1)บา้นนายอาํนวย  ผวิผา –  3  บา้นหนองปลงิ   เป็น
เงนิ 84,000
-ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00  เมตร  ยาวไมน่้อยกวา่ 68.00
  เมตร  หนา 0.15 152.00

(2)ซอยบา้นนางประคอง  ขวญัวงศ์  เป็นเงนิ 81,000
คา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางไมน่้อย
กวา่ 50.00 150.00 ตารางเมตร  (ตาม

(3 –  162,000

-ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางไมน่้อย
กวา่ 45.00 เมตร  พรอ้มขยายถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กขา้งละ 1.00
 เมตร  ยาว 30.00 285.00 ตาราง
เมตร  พรอ้มป้ายโครงการจาํนวน 1
(4)ซอยบา้นยายชวน – บา้นยายตอง  เป็นเงนิ 80,000
คา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
-ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางไมน่้อย
กวา่ 43.00 151.00 ตารางเมตร  (ตาม
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จาํนวน 470,000 บาท

(1 2 4 เป็นเงนิ 189,000 บาท
– ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร  ยาวไมน่้อยกวา่ 100.00
 เมตร  หนา 0.15 350.00
 ตารางเมตร   พรอ้มป้ายโครงการ  จาํนวน 1
.กําหนด)
(2 281,000 บาท
– ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   ระยะทางไมน่้อย
กวา่ 100.00 500.00 ตาราง
เมตร   พรอ้มป้ายโครงการ  จาํนวน 1

จาํนวน 514,000 บาท
(1)จากบา้นนายประสูติ –  6 บา้นหนองโสมง  เป็น
เงนิ 192,000
–ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.50 เมตร  ยาวไมน่้อยกวา่ 100.00
 เมตร  หนา 0.15 350.00
 ตารางเมตร   พรอ้มวางทอ่คอนกรีตเสรมิเหล็กขนาดเสน้ผา่นศูนย์
กลาง 0.40 เมตร  จาํนวน 4 ทอ่น  พรอ้มป้ายโครงการ  จาํนวน 1

(2)บา้นนายวฑิูล บวัแกว้ –  6 บา้น
หนองโสมง  เป็นเงนิ 213,000
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
–ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ยาวไมน่้อยกวา่ 99.00
 เมตร  หนา 0.15 396.00
  ตารางเมตร     พรอ้มป้ายโครงการ  จาํนวน 1
.กําหนด)
(3 6  บา้นหนองโสมง เป็น
เงนิ 109,000
–ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ยาวไมน่้อยกวา่ 50.00
 เมตร  หนา 0.15 200.00
 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการจาํนวน 1
.กําหนด)
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จาํนวน 731,000 บาท
(1)ซอยบา้นนายทวชิยั  กุดกระโทก  เป็นเงนิ 237,000
เป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
-ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางไมน่้อย
กวา่ 125.00 438.00 ตารางเมตร  พรอ้ม
ป้ายโครงการจาํนวน 1
(2)ซอยบา้นนายนิพนธ์  คะแนนสนิ  เป็นเงนิ 77,000
คา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
-ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางไมน่้อย
กวา่ 36.00 144.00 ตารางเมตร  (ตาม

(3)ซอยบา้นนายมงคล  เป็นเงนิ 84,000
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
-ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางไมน่้อย
กวา่ 45.00 158.00 ตารางเมตร  (ตาม

(4)ซอยบา้นนางสมหวงั  เป็นเงนิ 139,000
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
-ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางไมน่้อย
กวา่ 85.00 255.00 ตารางเมตร  พรอ้ม
ป้ายโครงการจาํนวน 1
(5)ซอยบา้นนายนกัรบ  เป็นเงนิ 194,000
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
-ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางไมน่้อย
กวา่ 90.00 360.00 ตารางเมตร  พรอ้ม
ป้ายโครงการจาํนวน 1
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จาํนวน 1,440,000 บาท
(1) ซอยวรการ 3 8  บา้นหนองตาคง เป็นเงนิ 281,000

–ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ยาวไมน่้อยกวา่ 106.00
 เมตร  หนา 0.15 530.00
 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการจาํนวน 1
.กําหนด)
(2)บา้นนางรมย์ชลี  แสงแกว้ –  8  บา้นหนองตาคง เป็น
เงนิ 384,000
–ขนาดผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร  ยาวไมน่้อยกวา่ 235.00
 เมตร  หนา 0.15 705.00
 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการจาํนวน 1
.กําหนด)
(3 8 บา้นหนองตาคง เป็น
เงนิ 312,000
–ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ยาวไมน่้อยกวา่ 113.00
 เมตร  หนา 0.15 565.00
 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการจาํนวน 1
.กําหนด)
(4)ซอยบา้นนางสาํรวย  จนิดาอนิทร์ – บา้นนายจาํเรญิ  โดก่ระโทก  เป็น
เงนิ 57,000
-ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางไมน่้อย
กวา่ 43.00 108.00 ตารางเมตร  (ตาม

(5)บา้นนายอุกฤษฎ ์ ชอ่งงาม – บา้นนายนรนิทร์  โหมกศาลา  เป็น
เงนิ 54,000
-ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางไมน่้อย
กวา่ 41.00 102.00 ตารางเมตร  (ตาม

(6)ซอย 3 8 เป็นเงนิ 352,000

-ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทางไมน่้อย
กวา่ 165.00 660.00 ตารางเมตร  (ตาม

จาํนวน 579,000 บาท
(1) จากแยกทาง หลวงแผน่ดนิหมายเลข 224 – 
ไว้ 579,000
- ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00  เมตร  ยาวไมน่้อยกวา่ 360.00
  เมตร  หนา 0.04
น้อยกวา่ 1,800  ตารางเมตร   พรอ้มป้ายโครงการ  จาํนวน 1

จาํนวน 586,000 บาท

ประไพ  จนัทร์สม – สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ
1 8.00 เมตร   ยาว ไมน่้อยกวา่ 185.00 เมตร
2 5.50 -5.80 เมตร ยาวไมน่้อยกวา่ 65 เมตร

1,848 ตารางเมตร พรอ้มป้ายโครงการ
จาํนวน 1
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จาํนวน 256,000 บาท
(1 7 บา้นใหมห่นองแหน   เป็นเงนิ 256,000

–ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ยาวไมน่้อยกวา่ 400.00
 เมตร  หนา 0.15 2,400.00
 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการจาํนวน 1
.กําหนด)

จาํนวน 52,000 บาท
(1 8 บา้นหนองตาคง ซอยบา้น
นางชนากานต์  อนัฤดี
- ขนาดกวา้ง 4.00 0.15 เมตร ระยะทางไมน่้อย
กวา่ 130.00 520.00 ตารางเมตร  (ตาม

จาํนวน 150,000 บาท

ตะแกรงเหล็ก ระยะทางรวมไมน่้อยกวา่ 58.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ

จาํนวน 93,000 บาท
(1 10

กวา้ง 0.40 0.40  เมตร  พรอ้มฝาปิดแบบตะแกรง
ปูน  ระยะทางรวมไมน่้อย 53.00  เมตร  พรอ้มป้ายโครงการจาํนวน 1

จาํนวน 245,000 บาท
(1 9 บา้น

245,000 บาท

กวา้ง 0.40 0.40 เมตร พรอ้มฝาปิดคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ระยะทางรวมไมน่้อยกวา่ 138.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ
จาํนวน 1

จาํนวน 604,000 บาท

คอนกรีตเสรมิเหล็ก รูปตวัยู ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร  ลกึ

.กําหนด)
จาํนวน 64,000 บาท

PVC 

.กําหนด)
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จาํนวน 199,000 บาท

บา้น - สุดเขตประตูวดั
1.00-3.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางไมน่้อย

กวา่ 260.00 530.00 ตาราง
0.10 เมตร  พรอ้มป้าย

โครงการ  จาํนวน 1
จาํนวน 465,000 บาท

(1)แยกทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 224 –  3  บา้น
หนองปลงิ   เป็นเงนิ465,000
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
-ขยายผวิจราจรกวา้ง 1.00 เมตร  ยาวไมน่้อยกวา่ 310.00
 เมตร  หนา 0.15
คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 310.00 ตารางเมตร  พรอ้มถมดนิสระ

3.00 เมตร  ยาว 55.00 เมตร  ลกึ 8.00เมตร และเทคอนกรีต
กวา้ง 2.00  เมตร  ยาว 55.00 110.00
 ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการ  จาํนวน 1
.กําหนด)

จาํนวน 73,000 บาท

-ขนาดกวา้ง 5.00 0.10-0.20 เมตร  ระยะทางไมน่้อย
กวา่ 30.00

จาํนวน 200,000 บาท

จาํนวน 30,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 637,990 บาท

งบบุคลากร รวม 220,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 220,880 บาท
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 220,880 บาท

1 อตัรา  ดงั

- คา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยนกัวชิาการ
เกษตร  จาํนวน 1  อตัรา

งบดําเนินงาน รวม 417,110 บาท
คา่ตอบแทน รวม 32,110 บาท

จาํนวน 32,110 บาท

หน้า : 51/5379



คา่ใช้สอย รวม 355,000 บาท
จาํนวน 5,000 บาท

หนงัสือ คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่

โทรศพัท์ ฯลฯ เป็นตน้

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนกลุม่อาชีพเกษตร จาํนวน 150,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท

จอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ คา่ลงทะเบียนตา่งๆ ฯลฯ

โครงการปลูกผกัปลอดภยัผสมผสานตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง จาํนวน 80,000 บาท

โครงการสง่เสรมิกลุม่อาชีพปลูกมนัสาํปะหลงั จาํนวน 50,000 บาท

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํ
ตาํบล จาํนวน 50,000 บาท

คา่วสัดุ รวม 30,000 บาท
วสัดุการเกษตร จาํนวน 30,000 บาท

สตัว์ พนัธ์ุพืช ปุ๋ย วสัดุเพาะชาํ ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ ฯลฯ
รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
คา่ใช้สอย รวม 50,000 บาท

จาํนวน 50,000 บาท

หน้า : 52/5380



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 1,945,707 บาท

งบกลาง รวม 1,945,707 บาท
งบกลาง รวม 1,945,707 บาท
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 240,000 บาท

ในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล
จาํนวน 90,000 บาท

สาํรองจา่ย จาํนวน 509,107 บาท

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั จาํนวน 390,000 บาท

โอกาส  จาํนวน 40,000  บาท

350,000 บาท
เงนิชว่ยพเิศษ จาํนวน 30,000 บาท

เสียชีวติระหวา่งปฏบิตัริาชการ
จาํนวน 686,600 บาท

หน้า : 53/5381



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

เกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงนิชว่ยพิเศษ 30,000

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 390,000

90,000

เงนิสมทบกองทุนประกนั
สงัคม

240,000

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้ง 686,600

สาํรองจา่ย 509,107

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา

เงนิคา่ตอบแทน

เทศมนตรี นายกองค์การ
บรหิารสว่นตําบล

เงนิเดือนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 220,880 2,073,420 150,000

16,200 67,200

จา้ง
172,000 20,000

เงนิเดือนพนกังาน 1,506,800 1,157,940 2,036,460 201,180 1,520,000

เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 67,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร 10,000 20,000 20,000 30,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ
อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร 32,110 193,800 168,930 541,600 26,000 150,000

ข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย

หน้า : 1/28
82



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงนิชว่ยพิเศษ 30,000

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 390,000

90,000

เงนิสมทบกองทุนประกนั
สงัคม

240,000

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้ง 686,600

สาํรองจา่ย 509,107

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

48,000 48,000

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา 1,880,520 1,880,520

เงนิคา่ตอบแทน

เทศมนตรี นายกองค์การ
บรหิารสว่นตําบล

95,040 95,040

เงนิเดือนนายก/รองนายก 556,320 556,320

เงนิคา่ตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

48,000 48,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,078,440 1,113,640 875,940 5,512,320

5,400 456,420 545,220

จา้ง
84,000 122,640 179,580 578,220

เงนิเดือนพนกังาน 1,349,680 271,260 8,113,160 16,156,480

เงนิประจําตําแหน่ง 42,000 268,800 420,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร 53,940 20,000 100,000 253,940

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ
อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร 549,245 150,000 1,391,700 3,203,385

หน้า : 2/28
83



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

เกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คา่เชา่บา้น 90,000 48,000 84,000 84,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการ

20,000 60,000

ค่าใช้สอย

บรกิาร
5,000 40,000 10,000 840,000 10,000 20,000

และพิธีการ

พิมพ์/วารสาร

คา่ใชจ้า่ยโครงการกีฬา
สีสมัพนัธ์ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

คา่ใชจ้า่ยโครงการแก้
จน คนโคราช

12,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการควบ
คุมและป้องกนัโรค
เอดส์

50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
จดัการแขง่ขนักีฬาฟุต
ซอล

150,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั
กจิกรรมเฉลมิพระ
เกียรตเิฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

100,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั
กจิกรรมเฉลมิพระ
เกียรตเิฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ

บรมราชนีินาถ

100,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั
กจิกรรมวนัเด็กแหง่
ชาติ

หน้า : 3/28
84



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คา่เชา่บา้น 42,000 214,400 562,400

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการ

60,000 140,000

ค่าใช้สอย

บรกิาร
350,000 15,000 420,000 1,710,000

และพิธีการ
20,000 400,000 420,000

พิมพ์/วารสาร
20,000 20,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการกีฬา
สีสมัพนัธ์ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

10,000 10,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการแก้
จน คนโคราช

12,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการควบ
คุมและป้องกนัโรค
เอดส์

50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
จดัการแขง่ขนักีฬาฟุต
ซอล

150,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั
กจิกรรมเฉลมิพระ
เกียรตเิฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

100,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั
กจิกรรมเฉลมิพระ
เกียรตเิฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ

บรมราชนีินาถ

100,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั
กจิกรรมวนัเด็กแหง่
ชาติ

50,000 50,000

หน้า : 4/28
85



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

เกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั

ตรวจตราเฝ้าระวงัยา
25,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั

ความปลอดภยัทาง
ถนนชว่งเทศกาล
สาํคญั

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั
ทาํแผนชุมชนตําบล
หนองบวัศาลา

10,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั
ทาํระบบองค์ความรู้
ภายใน อบต.หนองบวั
ศาลา

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั
ทาํวารสารและ

ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล
ขา่วสาร

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
ณรงค์ป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้

150,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
ตลาดสนิคา้กลุม่อาชีพ
ตําบล

20,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการทอ้ง
50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการบา้น
เรือนน่าอยู ่หมูบ่า้น
สะอาด

50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการปก
ป้องสถาบนัสาํคญัของ
ชาติ

หน้า : 5/28
86



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั

ตรวจตราเฝ้าระวงัยา
25,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั

ความปลอดภยัทาง
ถนนชว่งเทศกาล
สาํคญั

50,000 50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั
ทาํแผนชุมชนตําบล
หนองบวัศาลา

10,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั
ทาํระบบองค์ความรู้
ภายใน อบต.หนองบวั
ศาลา

30,000 30,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการจดั
ทาํวารสารและ

ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล
ขา่วสาร

50,000 50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
ณรงค์ป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้

150,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
ตลาดสนิคา้กลุม่อาชีพ
ตําบล

20,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการทอ้ง
50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการบา้น
เรือนน่าอยู ่หมูบ่า้น
สะอาด

50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการปก
ป้องสถาบนัสาํคญัของ
ชาติ

30,000 30,000

หน้า : 6/28
87



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

เกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
ปฐมนิเทศนกัเรียน
ใหม่

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
ประชุมประชาคมหมู่

การพฒันาและรวบ
รวมปญัหาความตอ้ง
การของประชาชน
ประกอบการจดัทาํ
แผนพฒันาสามปี

คา่ใชจ้า่ยโครงการปรบั

และทะเบียนทรพัย์สนิ

คา่ใชจ้า่ยโครงการฝึก
อบรมการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
(ภยัธรรมชาต)ิ ใหแ้ก่
ประชาชน

คา่ใชจ้า่ยโครงการฝึก
อบรมและศกึษาดูงาน

คา่ใชจ้า่ยโครงการฝึก 50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการเฝ้า 50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
พนกังานสว่นตําบลดี
เดน่

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
มหกรรมการจดัการ

 2559

คา่ใชจ้า่ยโครงการ

พิการ ผูด้อ้ยโอกาส
และผูป่้วยตดิบา้นตดิ
เตียง

20,000

หน้า : 7/28
88



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
ปฐมนิเทศนกัเรียน
ใหม่

10,000 10,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
ประชุมประชาคมหมู่

การพฒันาและรวบ
รวมปญัหาความตอ้ง
การของประชาชน
ประกอบการจดัทาํ
แผนพฒันาสามปี

10,000 10,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการปรบั

และทะเบียนทรพัย์สนิ
400,000 400,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการฝึก
อบรมการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
(ภยัธรรมชาต)ิ ใหแ้ก่
ประชาชน

50,000 50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการฝึก
อบรมและศกึษาดูงาน

350,000 350,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการฝึก 50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการเฝ้า 50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
พนกังานสว่นตําบลดี
เดน่

5,000 5,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
มหกรรมการจดัการ

 2559

20,000 20,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ

พิการ ผูด้อ้ยโอกาส
และผูป่้วยตดิบา้นตดิ
เตียง

20,000

หน้า : 8/28
89



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

เกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
รณรงค์การจา่ยเงนิคา่
ธรรมเนียมขยะมูลฝอย

อบต.หนองบวัศาลา
ประจําปี 2559

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
รณรงค์ป้องกนัโรคไข้
เลือดออก

200,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
รณรงค์ป้องกนัและ
ควบคุมโรคตดิตอ่และ
ไมต่ดิตอ่

50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
รณรงค์ลดอุบตัเิหตุทาง
ถนนชว่งเทศกาล
สาํคญั

คา่ใชจ้า่ยโครงการรบั

จดัเก็บรายได ้ประจําปี
 2559

คา่ใชจ้า่ยโครงการวนั
เขา้พรรษา

50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
ศกึษาแหลง่เรียนรู้

พฒันาเด็กเล็ก

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่
เสรมิกจิกรรมและ
พฒันาบทบาทของสตรี
และผูนํ้าชุมชน

600,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่
เสรมิความรูท้างดา้น
ภาษาใหก้บัเด็ก
เยาวชนและประชาชน

(AEC)

หน้า : 9/28
90



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
รณรงค์การจา่ยเงนิคา่
ธรรมเนียมขยะมูลฝอย

อบต.หนองบวัศาลา
ประจําปี 2559

10,000 10,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
รณรงค์ป้องกนัโรคไข้
เลือดออก

200,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
รณรงค์ป้องกนัและ
ควบคุมโรคตดิตอ่และ
ไมต่ดิตอ่

50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
รณรงค์ลดอุบตัเิหตุทาง
ถนนชว่งเทศกาล
สาํคญั

20,000 20,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการรบั

จดัเก็บรายได ้ประจําปี
 2559

5,000 5,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการวนั
เขา้พรรษา

50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
ศกึษาแหลง่เรียนรู้

พฒันาเด็กเล็ก

60,000 60,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่
เสรมิกจิกรรมและ
พฒันาบทบาทของสตรี
และผูนํ้าชุมชน

600,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่
เสรมิความรูท้างดา้น
ภาษาใหก้บัเด็ก
เยาวชนและประชาชน

(AEC)

100,000 100,000

หน้า : 10/28
91



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

เกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่
เสรมิและสนบัสนุน
กลุม่อาชีพเกษตร

150,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่
เสรมิและสนบัสนุน
การมีงานทาํของนกั
เรียน นกัศกึาษา ใหมี้
รายไดร้ะหวา่งเรียน

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่
เสรมิอาชีพผูสู้งอายุ
และผูพ้ิการ

50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
สรา้งเสรมิความรกั
ความสามคัคีปรองดอง
สมานฉนัท์

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร

การปฏบิตังิานและ
พฒันาทกัษะทางดา้น
ภาษาใหก้บับุคลากร
อบต.หนองบวัศาลา

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
สาํรวจและจดัเก็บ

อาชีพ กองทุนชมรม
ตา่งๆ ของตําบลหนอง
บวัศาลา

20,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

150,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการสืบ
สานประเพณี
สงกรานต์

150,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
สุขาภบิาลอาหาร

50,000

หน้า : 11/28
92



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่
เสรมิและสนบัสนุน
กลุม่อาชีพเกษตร

150,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่
เสรมิและสนบัสนุน
การมีงานทาํของนกั
เรียน นกัศกึาษา ใหมี้
รายไดร้ะหวา่งเรียน

80,000 80,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการสง่
เสรมิอาชีพผูสู้งอายุ
และผูพ้ิการ

50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
สรา้งเสรมิความรกั
ความสามคัคีปรองดอง
สมานฉนัท์

30,000 30,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร

การปฏบิตังิานและ
พฒันาทกัษะทางดา้น
ภาษาใหก้บับุคลากร
อบต.หนองบวัศาลา

250,000 250,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
สาํรวจและจดัเก็บ

อาชีพ กองทุนชมรม
ตา่งๆ ของตําบลหนอง
บวัศาลา

20,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

150,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการสืบ
สานประเพณี
สงกรานต์

150,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
สุขาภบิาลอาหาร

50,000

หน้า : 12/28
93



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

เกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
แสดงผลงานทาง
วชิาการของนกัเรียน
ประจําปีการศกึษา

คา่ใชจ้า่ยโครงการ

คา่ใชจ้า่ยโครงการให้

กฎหมายจราจรแก่

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
อบรมและรณรงค์
จดัการขยะมูลฝอย

150,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
อบรมและศกึษาดูงาน
อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจําหมูบ่า้น

400,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
อบรมใหค้วามรูแ้กน
นําในการป้องกนั
โรคระบาด

50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
อบรมใหค้วามรูด้า้น
กฎหมายสาํหรบัคณะผู้
บรหิาร/สมาชกิสภา

ไป

คา่ใชจ้า่ยโครงการออก

อายุและผูพ้ิการสญัจร

15,000

คา่ใชจ้า่ยในการจดั
กจิกรรมรณรงค์แกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ

40,000

คา่ใชจ้า่ยในการจดั
งาน

หน้า : 13/28
94



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
แสดงผลงานทาง
วชิาการของนกัเรียน
ประจําปีการศกึษา

60,000 60,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ 30,000 30,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการให้

กฎหมายจราจรแก่
30,000 30,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
อบรมและรณรงค์
จดัการขยะมูลฝอย

150,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
อบรมและศกึษาดูงาน
อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจําหมูบ่า้น

400,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
อบรมใหค้วามรูแ้กน
นําในการป้องกนั
โรคระบาด

50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
อบรมใหค้วามรูด้า้น
กฎหมายสาํหรบัคณะผู้
บรหิาร/สมาชกิสภา

ไป

50,000 50,000

คา่ใชจ้า่ยโครงการออก

อายุและผูพ้ิการสญัจร

15,000

คา่ใชจ้า่ยในการจดั
กจิกรรมรณรงค์แกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ

40,000

คา่ใชจ้า่ยในการจดั
งาน

30,000 30,000

หน้า : 14/28
95



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

เกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยในการจดั
ประชุมประชาคมหมู่

พฤตกิารณ์ดา้นยาเสพ
ตดิ

5,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิ
ทางไปราชการ

20,000 100,000 100,000 230,000 30,000 80,000

คา่ใชจ้า่ยในการถา่ย
แบบและเอกสาร

5,000

คา่ใชจ้า่ยในการฝึก
อบรมครอบครวัอบอุน่
(สีขาว)

100,000

คา่ใชจ้า่ยในการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

คา่ใชจ้า่ยในการเลือก

คา่ใชจ้า่ยในการสรา้ง
ภูมคุิม้กนัป้องกนัยา
เสพตดิใหก้บัเยาวชน

150,000

300,000

คา่รบัวารสาร

คา่สนิไหมทดแทน

โครงการประดบัธงวนั
สาํคญัของชาตแิละ
ศาสนา

50,000

โครงการปลูกผกั
ปลอดภยัผสมผสาน
ตามแนวเศรษฐกจิพอ
เพียง

80,000

โครงการพฒันา
ศกัยภาพครูและ
บุคลากรทางการศกึษา

หน้า : 15/28
96



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยในการจดั
ประชุมประชาคมหมู่

พฤตกิารณ์ดา้นยาเสพ
ตดิ

5,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิ
ทางไปราชการ

80,000 50,000 573,000 1,263,000

คา่ใชจ้า่ยในการถา่ย
แบบและเอกสาร

5,000

คา่ใชจ้า่ยในการฝึก
อบรมครอบครวัอบอุน่
(สีขาว)

100,000

คา่ใชจ้า่ยในการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

150,000 150,000

คา่ใชจ้า่ยในการเลือก 200,000 200,000

คา่ใชจ้า่ยในการสรา้ง
ภูมคุิม้กนัป้องกนัยา
เสพตดิใหก้บัเยาวชน

150,000

300,000

คา่รบัวารสาร 15,000 15,000

คา่สนิไหมทดแทน 20,000 20,000

โครงการประดบัธงวนั
สาํคญัของชาตแิละ
ศาสนา

50,000

โครงการปลูกผกั
ปลอดภยัผสมผสาน
ตามแนวเศรษฐกจิพอ
เพียง

80,000

โครงการพฒันา
ศกัยภาพครูและ
บุคลากรทางการศกึษา

100,000 100,000

หน้า : 16/28
97



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

เกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพฒันา
ศกัยภาพและสง่เสรมิ
กจิกรรมผูอ้ายุและผู้
พิการ

200,000

โครงการสง่เสรมิกลุม่
อาชีพปลูกมนั
สาํปะหลงั

50,000

โครงการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนศูนย์ถา่ย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

50,000

โครงการสนบัสนุนคา่
ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 1,700,000 20,000 280,000 40,000

ค่าวสัดุ

95,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 50,000 10,000 350,000 30,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 40,000 40,000 30,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 5,000 200,000

60,000 50,000 900,000 70,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 50,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

คา่อาหารเสรมิ (นม)

วสัดุการเกษตร 30,000

วสัดุกอ่สรา้ง 100,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 50,000 10,000

วสัดุสาํนกังาน 30,000 70,000 50,000

30,000

หน้า : 17/28
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพฒันา
ศกัยภาพและสง่เสรมิ
กจิกรรมผูอ้ายุและผู้
พิการ

200,000

โครงการสง่เสรมิกลุม่
อาชีพปลูกมนั
สาํปะหลงั

50,000

โครงการสง่เสรมิและ
สนบัสนุนศูนย์ถา่ย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

50,000

โครงการสนบัสนุนคา่
ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา

2,114,400 2,114,400

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 100,000 60,000 240,000 2,440,000

ค่าวสัดุ

95,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 20,000 50,000 60,000 570,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 140,000 30,000 300,000 580,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 40,000 5,000 20,000 270,000

80,000 150,000 200,000 1,510,000

30,000 30,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 100,000 60,000 210,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

คา่อาหารเสรมิ (นม) 2,508,748 2,508,748

วสัดุการเกษตร 20,000 50,000

วสัดุกอ่สรา้ง 10,000 10,000 120,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 5,000 26,000 126,000

วสัดุสาํนกังาน 150,000 30,000 270,000 600,000

20,000 50,000

หน้า : 18/28
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

เกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คมนาคม
25,000

คา่ไฟฟ้า 40,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 3,000 10,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 20,000

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

กระดานไวท์บอร์ด
หน้าเดียว แบบแม่
เหล็ก

แบบแยกสว่น ชนิดตดิ
ผนงั ขนาดไมน้่อยกวา่
24,000 บีทียู

แยกสว่น

สาํหรบัเขียนหนงัสือ

ชุดโตะ๊อาหารพรอ้ม

ประทานอาหารเด็กเล็ก

ตูเ้ก็บเอกสารกระจก

เอกสาร
9,000

ตูล็้อกเกอร์แบบเหล็ก
6 ประตู

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2
บาน

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร

หน้า : 19/28
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คมนาคม
12,000 10,000 75,000 122,000

10,000 10,000

คา่ไฟฟ้า 200,000 100,000 550,000 890,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 2,000 67,000 82,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 10,000 9,000 40,000 79,000

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

กระดานไวท์บอร์ด
หน้าเดียว แบบแม่
เหล็ก

10,000 10,000

6,000 6,000

แบบแยกสว่น ชนิดตดิ
ผนงั ขนาดไมน้่อยกวา่
24,000 บีทียู

33,000 33,000

แยกสว่น
148,000 148,000

สาํหรบัเขียนหนงัสือ
45,000 45,000

ชุดโตะ๊อาหารพรอ้ม

ประทานอาหารเด็กเล็ก
84,000 84,000

ตูเ้ก็บเอกสารกระจก 9,000 9,000

เอกสาร
9,000

ตูล็้อกเกอร์แบบเหล็ก
6 ประตู

80,000 80,000

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2
บาน

30,000 30,000

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 60,000 60,000

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 38,000 38,000

หน้า : 20/28
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

เกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์

โตะ๊อเนกประสงค์

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

สาํหรบังานประมวลผล

สาํหรบังานประมวลผล 23,000

สาํหรบังานประมวลผล

เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา

7,300

เลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network

16,000

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

70,000 280,000 50,000

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขน
สง่

บรรทุกขยะมูลฝอย
แบบอดัทา้ย

3,800,000

รถบรรทุก (ดีเซล) 787,000

รถยนต์บรรทุกเททา้ย
ชนิด 6 ลอ้

1,850,000

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ระบบดจิติอล
20,000

หน้า : 21/28
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร รวม

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์

โตะ๊อเนกประสงค์ 20,000 20,000

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

สาํหรบังานประมวลผล 23,000 23,000

สาํหรบังานประมวลผล 23,000

สาํหรบังานประมวลผล 23,000 23,000

เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา

7,300

เลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network

16,000

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์

100,000 500,000

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขน
สง่

บรรทุกขยะมูลฝอย
แบบอดัทา้ย

3,800,000

รถบรรทุก (ดีเซล) 787,000 1,574,000

รถยนต์บรรทุกเททา้ย
ชนิด 6 ลอ้

1,850,000

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ระบบดจิติอล
20,000

2,000 2,000

หน้า : 22/28
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

เกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน สร้าง

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 1,202,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 95,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 407,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 470,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 514,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 731,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 1,440,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
ลาดยางแบบแอ 579,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
ลาดยางแอสฟสัตกิส์ 586,000

โครงการกอ่สรา้งถนน 256,000

โครงการกอ่สรา้งถนน 52,000

โครงการกอ่สรา้งราง

เสรมิเหล็ก รูปตวัยู หมู่
150,000

หน้า : 23/28
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร รวม

งบลงทุน สร้าง

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 1,202,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 95,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 407,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 470,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 514,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 731,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 1,440,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
ลาดยางแบบแอ 579,000

โครงการกอ่สรา้งถนน
ลาดยางแอสฟสัตกิส์ 586,000

โครงการกอ่สรา้งถนน 256,000

โครงการกอ่สรา้งถนน 52,000

โครงการกอ่สรา้งราง

เสรมิเหล็ก รูปตวัยู หมู่
150,000

หน้า : 24/28
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

เกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน สร้าง

โครงการกอ่สรา้งราง

เสรมิเหล็ก รูปตวัยู หมู่
93,000

โครงการกอ่สรา้งราง

เสรมิเหล็ก รูปตวัยู หมู่
245,000

โครงการกอ่สรา้งราง

เสรมิเหล็กรูปตวัยู หมู่
604,000

โครงการขยายทอ่เมน 64,000

โครงการขยายไหล่
ถนนลาดยางแอ 199,000

โครงการขยายไหลท่าง
ถนนคอนกรีตเสรมิ 465,000

โครงการปรบัระดบั
ถนนคอนกรีตเสรมิ 73,000

คา่ถมดนิ

โครงการกอ่สรา้ง
กาํแพงกนัดนิและถม
ดนิ หมู ่3 บา้นหนอง
ปลงิ

1,020,000

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุง

200,000

คา่ออกแบบ คา่ควบคุมงาน

นิตบุิคคลหรือบุคคลภาย

สรา้ง

หน้า : 25/28
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร รวม

งบลงทุน สร้าง

โครงการกอ่สรา้งราง

เสรมิเหล็ก รูปตวัยู หมู่
93,000

โครงการกอ่สรา้งราง

เสรมิเหล็ก รูปตวัยู หมู่
245,000

โครงการกอ่สรา้งราง

เสรมิเหล็กรูปตวัยู หมู่
604,000

โครงการขยายทอ่เมน 64,000

โครงการขยายไหล่
ถนนลาดยางแอ 199,000

โครงการขยายไหลท่าง
ถนนคอนกรีตเสรมิ 465,000

โครงการปรบัระดบั
ถนนคอนกรีตเสรมิ 73,000

คา่ถมดนิ

โครงการกอ่สรา้ง
กาํแพงกนัดนิและถม
ดนิ หมู ่3 บา้นหนอง
ปลงิ

1,020,000

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุง

200,000

คา่ออกแบบ คา่ควบคุมงาน

นิตบุิคคลหรือบุคคลภาย

สรา้ง

หน้า : 26/28
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

เกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน สร้าง

คา่ออกแบบ คา่ควบคุม

เอกชน นิตบุิคคลหรือ 30,000

อาคารตา่ง ๆ

โครงการกอ่สรา้งศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บรหิารสว่นตําบล

8

บา้นหนองตาคง

5,100,000

โครงการกอ่สรา้งหอ้ง
SML

6  บา้นหนองโสมง
330,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน สาธารณประโยชน์
155,000

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 1,800,000

รวม 1,945,707 687,990 20,725,600 750,000 3,568,070 14,700,180 552,180 3,568,000

หน้า : 27/28
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหาร รวม

งบลงทุน สร้าง

คา่ออกแบบ คา่ควบคุม

เอกชน นิตบุิคคลหรือ 30,000

อาคารตา่ง ๆ

โครงการกอ่สรา้งศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บรหิารสว่นตําบล

8

บา้นหนองตาคง

5,100,000

โครงการกอ่สรา้งหอ้ง
SML

6  บา้นหนองโสมง
330,000

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน สาธารณประโยชน์
155,000

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 4,112,000 5,000 5,917,000

รวม 14,170,453 2,716,940 20,114,880 83,500,000

หน้า : 28/28
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