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อําเภอ เนินสง่า   จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองฉิม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา รองประธานสภา
เลขานุการสภาและสมาชิกสภา จํานวน 12 เดือน ดังนี
1. ประธานสภา 1 คน จํานวน 11,220 บาท/เดือน/คน เป็นเงิน
134,640 บาท
2. รองประธานสภา 1 คน จํานวน 9,180 บาท/เดือน/คน เป็นเงิน
110,160 บาท
3. สมาชิกสภา 28 คน จํานวน 7,200 บาท/เดือน/คน เป็นเงิน
2,419,200 บาท
4. เลขานุการสภา 1 คน จํานวน 7,200 บาท/เดือน/คน เป็นเงิน
8,6400 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (210600)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,750,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก อบต. เดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (210400)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่นายก อบต.และรอง
นายก อบต. จํานวน 12 เดือน ดังนี
  1.นายก อบต. จํานวน 1,750 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
  2.รองนายก อบต. 880 บาท/เดือน/คน จํานวน 2 คน รวมเป็นเงิน
21,120 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (210300)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนายก อบต.และรองนายก อบต.
จํานวน 12 เดือน ดังนี
  1.นายก อบต. จํานวน 1,750 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
  2.รองนายก อบต. 880 บาท/เดือน/คน จํานวน 2 คน รวมเป็นเงิน
21,120 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (210200)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. 2 คน จํานวน 12
เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (210100)

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
งบบุคลากร รวม 6,817,020 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 9,873,920 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเข้า
เล่มเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 800,000 บาท และ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  80,000 บาท (320100)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 880,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,541,900 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (310500)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้
(310400)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (310300)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อบต.เช่นตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ข้าราชการอืนทีเข้าร่วมเป็น
กรรมการจัดซือจัดจ้างของ อบต.ตังจ่ายจากเงินรายได้ (310100)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,903,900 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพสําหรับพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (220600)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,900 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงประจําปี ให้แก่
พนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา (ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ  ผช.จนท.บันทึก
ข้อมูล  ผช.จพง.ป้องกันฯ  นักการ  ยาม  คนงานทัวไป) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (220600)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 743,700 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัด อบต.และหัวหน้าสํานักปลัด
จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (220300)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารงาน อบต.ระดับ 8
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพสําหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนตําบล
เป็นเงิน 1,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (220200)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 68,200 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินเพิมตาม
คุณวุฒิที ก.พ.หรือ ก.จ./ก.ท./ก.อบต. รับรองให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 8 อัตรา (ปลัด อบต. หัวหน้าสํานักปลัด จนท.ตรวจสอบภายใน
นิติกร จนท.บริหารงานทัวไป จนท.วิเคราะห์ฯ จพง.ป้องกัน จพง.
ธุรการ)ตังจ่ายจากเงินรายได้ (220100)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,396,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,381,900 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. เช่น
อาคาร ทีดิน ถนน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (320400)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

-เพือสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซือหรือการ
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอเนินสง่า เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ปรากฎตามแผน
พัฒนา 3 ปี ข้อที 4 หน้า 100 ตังจ่ายจากเงินรายได้(320300)

สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ จํานวน 37,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฝึก
อบรมเพิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 1 หน้า 100
ตังจ่ายจากเงินรายได้(320300)

โครงการฝึกอบรมฯ ศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพ จํานวน 400,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถินไทย ประจําปี 2558
เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 3 หน้าที 100 ตังจ่ายจากเงินรายได้
(320300)

โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต. เคลือนที 2558 เพือ
ออกให้บริการประชาชน เช่นค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 2 หน้า 100 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (320300)

โครงการ อบต. เคลือนที จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ
สําหรับงานพิธีในวันสําคัญทางรัฐพิธีและศาสนาตังจ่ายจากเงินรายได้
1,000 บาท และตังจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป 3,900 บาท(320300)

ค่าพวงมาลา จํานวน 4,900 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่ายาน
พาหนะ ฯลฯ ในการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา  ของผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (320300)

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับรับรองและพิธีการ ดังนี
1. ค่ารับรอง เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล เช่นค่าอาหาร เครืองดืม ของขวัญ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่าย
อืนๆ เกียวกับการรับรอง
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาฯ  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลียงรับรองในการประชุมสภา อบต.หนองฉิม เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเในการร่วมงานรัฐพิธี
ซึงเป็นวันสําคัญของชาติ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (320200)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าลงทะเบียน
ไปรษณีย์ ค่าบริการพิเศษ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (340400)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ทีทําการ อบต. เช่น ค่าโทรศัพท์พืน
ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (340300)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับสํานักงาน อบต. และกิจการอืนของ
อบต.ตังจ่ายจากเงินรายได้ (340200)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สํานักงาน อบต. กล้อง CCTV ตลาด
และกิจการอืนๆ ของ อบต.หนองฉิม
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (340100)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 480,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 552,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครือง
ปรินเตอร์ หมึกเครืองถ่ายเอกสาร แผ่นกรองแสง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (331400)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายเฉลิมพระเกียรติ ผ้าเขียนป้าย พู่กัน สี ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (331100)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 60,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล
นํามันเบนซิน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (330800)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่ายางรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ ค่าแบตเตอรี นํากลัน ทีปัดนําฝน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (330700)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรงขัดพืน
ผ้าปูโต๊ะ นํายาล้างห้องนํา นํายาเช็ดกระจก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
(330300)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใน
สํานักงาน  เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
(330200)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์เครืองใช้ในสํานักงานทีมี
มูลค่าไม่เกินห้าพันบาท เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (330100)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผอ.กองคลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้
(220300)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เงินปรับเพิมตาม
คุณวุฒิที ก.พ./ก.จ./ก.ท/ก.อบต.รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 5
อัตรา (ผอ.กองคลัง   นวก.การเงินฯ  จพง.พัสดุ  จพง.จัดเก็บรายได้  จ
พง.การเงินและบัญชี)  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (220100)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,128,045 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,338,945 บาท
งบบุคลากร รวม 1,338,945 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 1,908,945 บาท

เงินอุดหนุนอําเภอเนินสง่า ตังไว้ 10,000 บาท
- เพือจ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรม
ในวันสําคัญต่างๆ ของอําเภอเนินสง่า  (การเบิกจ่ายเงินจะดําเนินการ
ได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัดแล้ว)ปรากฎใน
แผนพัฒนา 3 ปี ข้อ 26 หน้า 103 ตังจ่ายจากเงินรายได้   (610200)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างในหน่วยงานหรือสถาบันทีเป็นกลางสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองฉิม เช่น
ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสิงอํานวยความสะดวก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(410100)

รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท

-เพือซ่อมแซมบํารุงรักษา ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม ของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

-เพือจัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ ประมวลผลแบบที 1 (ตามมาตรฐาน
ICT 2558 ข้อ 8)ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ 6 หน้า 86 เพือใช้ใน
งานสาธารณสุข ตังจากจากเงินอุดหนุนทัวไป

จัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ (สาธารณสุข) จํานวน 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 123,000 บาท
งบลงทุน รวม 123,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตทีทําการ อบต.และค่าใช้จ่ายเกียว
กับระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสือสารอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(340500)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 27,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองปรินเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (330100)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (330100)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท

-เพือใช้จ่ายในการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 11 หน้า 102 ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการแผนทีภาษีฯ จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (320300)

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าลงทะเบียนฝึก
อบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (320100)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (310500)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (310400)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (310300)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพสําหรับพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (220700)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,800 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และเงินปรับปรุงประจําปีให้แก่
พนักงานจ้างตําแหน่ง ผช.จพง.จัดเก็บรายได้  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(220600)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 167,100 บาท
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เป็นค่าจัดซือเรือท้องแบน จํานวน 4 ลํา ปรากฏตามแผนพัฒนา 3 ปี
ข้อที 3 หน้าที 88 ตังจ่ายจากเงินรายได้

จัดซือเรือท้องแบน 4 ลํา จํานวน 30,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
งบลงทุน รวม 30,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทวบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฎตามแผน
พัฒนา 3 ปี ข้อที 4 หน้า 89 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

เพิมพูนศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัย
แล้ง ภัยหนาว ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 1 หน้า 88 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (320300)

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากเหตุสาธารณภัยและ
ภัยธรรมชาติ

จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าทีตํารวจผู้จับกุมผู้กระทําความผิด
กฎหมายจราจรทางบก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

เงินรางวัลค่าเปรียบเทียบปรับจราจร จํานวน 6,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
แห่ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหาร ป้ายโครงการ ฯลฯ ปรากฎตามแผน
พัฒนา 3 ปี ข้อที 9 หน้า 84 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสําคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ เพือจ่ายเป็นค่าป้ายสัญญาณ
จราจร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําจุดให้บริการประชาชน การจัด
กิจกรรมรณรงค์ ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 1 หน้า 89 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสําคัญ ค่าตอบแทนหน่วย
กู้ชีพ

จํานวน 80,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 416,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 416,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 446,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้นิรภัย ขนาด 155 Kgs ปรากฎตามแผนพัฒนา
3 ปี ข้อที 12 หน้าที 102 ตังจ่ายจากเงินรายได้

จัดซือตู้นิรภัย จํานวน 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
งบลงทุน รวม 20,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ในการฝึกอบรม การประชุมสัมนา
เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (320300)

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทํางานช่วงปิดภาค
เรียนเพือสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ช่วยลดรายจ่ายให้แก่ผู้
ปกครองและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปรากฎตามแผน
พัฒนา 3 ปี ข้อที 4 หน้า 83 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าลงทะเบียนฝึก
อบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (320100)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (310500)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้
(310400)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (310300)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,921,100 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพสําหรับพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (220700)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,720 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงประจําปี ให้แก่
พนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ ตังจ่ายจากเงินรายได้
(220600)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 177,200 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับเพิม
ตามคุณวุฒิที ก.พ./ก.จ./ก.ท./ก.อบต. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ (220100)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 841,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,091,120 บาท
งบบุคลากร รวม 1,091,120 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,625,220 บาท

แผนงานการศึกษา
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-เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล (ตามมาตรฐาน
ICT 2558)เพือใช้ในงานธุรการของส่วนการศึกษาปรากฎตามแผน
พัฒนา 3 ปี ข้อที 1 หน้า 83 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (411600)

เครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
งบลงทุน รวม 23,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองปรินเตอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (330100)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ ประจําทีอ่าน
หนังสือประจําหมู่บ้านและทีทําการ อบต.ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี
ข้อที 33 หน้า 119 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(331500)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 80,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)ให้แก่โรงเรียน 4 โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดสรร 100% ให้กับเด็กเล็ก-ชันประถมศึกษาปีที 6 (ข้อมูลนักเรียน ณ
วันที 10 มิถุนายน 2558) ดังนี
 - รร.บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บํารุง) จํานวนเด็ก 347 คนๆ ละ 7.37
บาท/วัน รวม 260 วัน เป็นเงิน 664,921 บาท
  - รร.หนองผักชี จํานวนเด็ก 163 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน รวม 260
วัน  เป็นเงิน 312,341 บาท
  - รร.บ้านโสกคร้อ จํานวนเด็ก 58 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน รวม 260
วัน    เป็นเงิน 111,140 บาท
  - รร.บ้านบะเสียว จํานวนเด็ก 42 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน รวม 260
วัน   เป็นเงิน 80,480 บาท
  - ศพด.หนองฉิม จํานวนเด็ก 120 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน รวม 280
วัน  เป็นเงิน 247,632 บาท
  - ศพด.หนองผักชี จํานวนเด็ก 72 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน รวม 280
วัน  เป็นเงิน 148,579 บาท
ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 6 หน้า 83 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (330400)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,565,100 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,665,100 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 5 หน้า 83 ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทัง 2 แห่ง  เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
วัสดุและอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าใบประกาศ ฯลฯ ปรากฎตามแผน
พัฒนา 3 ปี ข้อที 8 หน้า 80 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 35,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบายศรีสู่ขวัญหนูน้อยปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครือง
ดืม ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 6 หน้า 79 ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการบายศรีสู่ขวัญหนูน้อยปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงาน
จ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (320300)

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ(ช่วยดูแลเด็ก)
ค่าเข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (320100)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,399,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,399,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และส่วนต่าง
จากทีกรมฯ จัดสรรให้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (220700)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 177,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 177,200 บาท
งบบุคลากร รวม 177,200 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,576,200 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชัน
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที 6 จัดสรรให้เด็ก 100% (ข้อมูลนักเรียน ณ
วันที 10 มิถุนายน 2558)จํานวน 610 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน
เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงิน 2,440,000 ดังนี
  - รร.บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บํารุง) 347 คน เป็นเงิน 1,388,000
บาท
  - รร.หนองผักชี 163 คน เป็นเงิน 652,000 บาท
  - รร.บ้านโสกคร้อ 58 คน เป็นเงิน 232,000 บาท
  - รร.บ้านบะเสียว 42 คน เป็นเงิน 168,000 บาท
ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 7 หน้า 84 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (610400)
2.เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน 4 โรงเรียน ตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง รวม 150,000 บาท ดังนี
 - รร.บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บํารุง)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดย
น้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพือนํามาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา เป็น
เงิน 50,000 บาท
  - รร.หนองผักชี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยน้อมนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพือนํามาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา  เป็นเงิน
40,000 บาท
  - รร.บ้านบะเสียว โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ
เป็นเงิน 30,000 บาท
  - รร.บ้านโสกคร้อ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ
เป็นเงิน 30,000 บาท
ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 10 หน้า 99 ตังจ่ายจากเงินรายได้
(610400)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,590,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,590,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 2,590,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (310300)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 532,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (220700)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างประจํารถขยะ
จํานวน 3 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (220600)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 390,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 414,400 บาท
งบบุคลากร รวม 414,400 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,271,400 บาท

แผนงานสาธารณสุข

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง ดังนี
1.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองฉิม จํานวน 696,400 บาท
   - ค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กจํานวน 120 คน  อัตราคนละ 20
บาท/วัน เป็นเวลา 280 วัน จํานวน 672,000 บาท
   - ค่าไฟฟ้า  จํานวน 6,000 บาท
   - ค่าบริการทางโทรคมนาคม(อินเตอร์เน็ต)  จํานวน 8,400 บาท
   - ค่าบริการโทรศัพท์  จํานวน 5,000 บาท
   - ค่านําประปา  จํานวน 5,000 บาท
2.ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองผักชี จํานวน 422,600 บาท
   - ค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กจํานวน 72 คน  อัตราคนละ 20
บาท/วัน เป็นเวลา 280 วัน จํานวน 403,200 บาท
   - ค่าไฟฟ้า  จํานวน 6,000 บาท
   - ค่าบริการทางโทรคมนาคม(อินเตอร์เน็ต)  จํานวน 8,400 บาท
   - ค่าบริการโทรศัพท์  จํานวน 5,000 บาท
   - ค่านําประปา  จํานวน 5,000 บาท
(เพือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรรายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่น พ.ศ.
2551) ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 7,11 หน้า 84 ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด. 2 แห่ง จํานวน 1,119,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศพด. เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี
ข้อที 7 หน้า 80 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศพด. จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดยิมสวยฟันไม่ผุ เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 11 หน้า 80 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน

โครงการประกวดยิมสวยฟันไม่ผุ จํานวน 25,000 บาท
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-เป็นการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน 15 หมู่บ้านๆละ 15,000  บาท
เพือให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านได้มีส่วน
ร่วมดําเนินการในกิจกรรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพฯการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 86
ข้อ 5   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (330300)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 225,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ อบต.
หนองฉิม ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (411800)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะบริการประชาชน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (330300)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมปรับ
ปรุงตลาดสด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ตําบลหนองฉิม เช่น ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 86 ข้อ 4 ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการอบรมเพิมพูนศักยภาพ อสม. จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าใช้
จ่ายเพือรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปราก
ฎตามแผนพัฒนา 3 ปี  หน้า 86  ข้อ  1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(320300)

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เช่น ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา
3 ปี  หน้า 86 ข้อ 2 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าทําความ
สะอาดตลาด ค่าจ้างเหมาพนักงานประจํารถขยะ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320100)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (320300)

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่นสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) แก่เด็กด้อยโอกาส ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3  หน้า 78
ข้อ9 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จํานวน 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่นค่าลงทะเบียน ค่าเข้า
เล่มเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(320100)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (310500)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้
(310400)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (310300)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงประจําปีให้แก่
พนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน ตังจ่ายจากเงินรายได้
(220600)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,500 บาท

-ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (220300)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิที
ก.พ./ก.จ./ก.ท./ก.อบต. รับรองให้แก่พนักงานส่วนตําบล 3 อัตรา (หัว
หน้าส่วนสวัสดิการ  นักพัฒนาชุมชน จพง.พัฒนาชุมชน) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (220100)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 904,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,176,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,176,700 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,606,700 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง 5 อัตรา คือ ผช.
นายช่างเขียนแบบ ผช.นายช่างสํารวจ ผช.จนท.จดมาตรวัดนํา ผช.จน
ท.ประปา ผช.ช่างไฟฟ้า ตังจ่ายจากเงินรายได้ (220600)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 681,100 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (220300)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิมตามคุณวุฒิที ก.
พ./ก.จ/ก.ท/ก.อบต. รับรองให้แก่พนักงานส่วนตําบลจํานวน 3 อัตรา
ได้แก่ ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา หน.ฝ่ายก่อสร้าง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (210100)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 932,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,727,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,727,100 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,865,100 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

-เพือจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองปรินเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (331400)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมการต่อวงจรและส่ง
เสริมการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้า
98  ข้อ 5 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการอบรมการต่อวงจรและส่งเสริมการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 60,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยการจัดประชุมประชาคมเพือปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชน เพือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการสนับสนุนการปรับปรุงและการจัดทําแผนชุมชนฯ จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ
สนับสนุนอาชีพสตรี ผู้สูงอายุและประชาชนทัวไป เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ ปรากฎตามแผน
พัฒนา 3 ปี หน้า 77 ข้อ 3  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ
ประชาชนทัวไป

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ซ่อม สร้าง พัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี  หน้า  77  ข้อ 3   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการศูนย์ ซ่อม สร้าง พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ พิการ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเพือการ
จัดทําแผน เช่น ค่าแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
ฯลฯ ปรกฎตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้า 101  ข้อ 7  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป

โครงการจัดเก็บข้อมูลเพือการจัดทําแผน จํานวน 50,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินกิจการประปา เช่น
ค่าซ่อมท่อเมนประปา เปลียนมิเตอร์ทีชํารุด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
(320400)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการขอรับการสนับสนุนเครือง
จักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเพือปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังและถนนลูกรังเพือการเกษตรภายในเขตตําบลหนองฉิม เช่น ค่า
นํามันเชือเพลิง ค่าเบียเลียงพนักงานประจําเครืองจักรหรือยานพาหนะ
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (320300)

โครงการขอรับการสนับสนุนเครืองจักรเพือปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตทีดินสาธารณะ
ประโยชน์ ในเขตตําบลหนองฉิม เช่น ค่ายืนคําร้อง ค่าธรรมเนียม ค่า
สํารวจ ค่ารังวัด ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ 1 หน้า 93 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (320300)

ค่าตรวจสอบรังวัด จํานวน 30,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการอบรมและสัมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
(320300)

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน ตําบลหนอง
ฉิม ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ 9 หน้า 100 ตังจ่ายจากเงินรายได้
(320300)

ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมือง จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
(320100)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท

-เพือจายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (310500)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้
(310400)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท

-เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (310300)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 930,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 5 อัตรา
คือ ผช.นายช่างเขียนแบบ ผช.นายช่างสํารวจ ผช.จนท.จดมาตรวัดนํา
ผช.จนท.ประปา ผช.ช่างไฟฟ้า ตังจ่ายจากเงินรายได้ (220700)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 8/9/2558  11:01:26 หน้า : 16/22

-เพือจัดซือสว่านโรตารี สําหรับงานช่างเกียวกับการเจาะ และติดตัง
เช่น การติดตังโคมไฟฟ้า ติดตังบอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  ปรากฎใน
แผนพัฒนา 3 ปี ข้อ 29   หน้า  105  ตังจ่ายจากเงินรายได้

สว่านโรตารี จํานวน 6,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลส์)
จํานวน 10 ต้น เช่น แบตเตอรี แผงวงจร สายไฟฟ้า ค่าแรงงาน ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ 2  หน้า  65    ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลส์) จํานวน 250,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

-เพือจัดซือรถเข็นปูน แบบ 2 ล้อ 2 คัน สําหรับขนปูนในโครงการซ่อม
แซมหรือก่อสร้างสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองฉิม ปราก
ฎในแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ  31  หน้า  105  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รถเข็นปูน ชนิด 2 ล้อ จํานวน 5,000 บาท

-เพือจัดซือเครืองตบดินสําหรับบดอัดดินในโครงการซ่อมแซมหรือก่อ
สร้างสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองฉิม ปรากฎในแผน
พัฒนา 3 ปี ข้อ 23   หน้า 104  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เครืองตบดิน จํานวน 30,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ รวม 321,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,208,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้ากิจการประปาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองฉิม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (340100)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปรินเตอร์ แผ่นบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  (331400)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น คลอรีน สารส้ม ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (330900)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ยางมะตอย ไม้ ปูน ทราย
ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (330600)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ
บัลลาสต์ ฯลฯ เพือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านและทาง
สาธารณะ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (330200)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ ในสํานักงาน เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินารายได้ (330100)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกบึงซึกวึก ตามโครงการขุดลิกบึงซึกวึก หมู่ที 13
บ้านหนองฉิม ขนาดพืนทีขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,979 ตารางเมตร ลึก
เฉลีย 2.70 เมตร (ขุดขนทิงพร้อมเกลียปรับแต่งทีทิงดิน) (ตามแบบ
อบต.หนองฉิม กําหนด) ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ 2 หน้า 92 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการขุดลอกบึงซึกวึก หมู่ที 13 บ้านฉิมริมบึง จํานวน 938,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างห้องนําสาธารณะตลาด
สดหนองฉิม หมู่ที 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองฉิม
กําหนด) ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ 9 หน้า 72 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (420900)

โครงการก่อสร้างห้องนําสาธารณะตลาดสดหนองฉิม หมู่ที 11 จํานวน 461,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างห้องนําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนองฉิม หมู่ที 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 10.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองฉิม
กําหนด) ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ 14 หน้า 73 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (420900)

โครงการก่อสร้างห้องนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองฉิม หมู่ที 13 จํานวน 88,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการสร้างรัวพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนองฉิม หมู่ที 13 บ้านฉิมริมบึง ขนาดยาว 209.50 เมตร
พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง 1.70 เมตร
(ตามแบบ อบต.หนองฉิม กําหนด)ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ 13
หน้า 72 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (420900)

โครงการก่อสร้างรัวพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองฉิม หมู่ที
13 บ้านฉิมริมบึง

จํานวน 409,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที 8 สาย
จากเขตบ้านน้อยใต้คูหมู่ที 4 ถึง บ้านโนนสะอาด หมู่ที 8 ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 294 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า
1,746 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลียข้างละ 1.00 เมตร (ตาม
แบบ อบต.หนองฉิม กําหนด)ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ 6(1) หน้า
38 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (420900)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที 8 (สายจากเขต
บ้านน้อยใต้คู หมู่ที 4 ถึงบ้านโนนสะอาด หมู่ที 8

จํานวน 991,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,887,000 บาท

-เพือจัดซือปัมแบบจุ่ม ชนิดดูดโคลน ขนาด 1 แรงม้า 1 เครือง เพือใช้
ในงานระบบประปาเกียวกับการสูบนําทิงทําความสะอาดบ่อประปา
ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ  28  หน้า 104    ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป

ปัมแบบจุ่ม ชนิดดูดโคลน จํานวน 6,500 บาท
ครุภัณฑ์อืน

-เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
(มาตรฐาน ICT 2558 ข้อ 8) เพือใช้ในการเขียนแบบและงานสํานัก
งานของกองช่าง ปรากฎในแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ 16 หน้า 102 ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (411600)

คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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-เพือใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัด
ประชุมประชาคมในการจัดทําหรือการปรับปรุง แผนพัฒนา 3 ปี เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (งานนโยบายและ
แผน)ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 5 หน้า 100 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (320300)

จัดโครงการเพือจัดเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนาสามปี จํานวน 15,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 4 แห่ง ๆ ละ 5,000 บาท (รร.บ้านหนอง
ฉิม (สิงห์จันทร์บํารุง) รร.บ้านหนองผักชี  รร.บ้านบะเสียว รร.บ้านโสก
คร้อ) ตามนโยบาย คสช.ทีให้ความสําคัญต่อปัญหายาเสพติดในเด็ก
และเยาวชน  (งานป้องกันฯ)ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 4 หน้า
90 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (320300)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือการรณรงค์เพือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเพือป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและ
เยาวชน เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ (งานป้องกันฯ) ปรากฎตามแผน
พัฒนา 3 ปี ข้อที 1 หน้า 90 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ จํานวน 100,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือการรณรงค์เพือป้องกัน
อาชญากรรม เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ (งานป้องกันฯ) ปรากฎตามแผน
พัฒนา 3 ปี ข้อที 9 หน้า 99 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการประชาชนร่วมใจป้องกันอาชญากรรม จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เช่น
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 3 หน้า 90 ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการปกป้องสถาบัน (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ) จํานวน 50,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจหาสารเสพเสพติดให้กับผู้บริการ
ส.อบต. และบุคลากรของ อบต.  (งานป้องกันฯ) ปรากฎตามแผน
พัฒนา 3 ปี ข้อที 2 หน้า 90 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการตรวจหาสารเสพติดให้กับผุ้บริหาร ส. อบต. บุคลากรของ อบต. จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตําบลหนองฉิม ปรากฎตามแผน
พัฒนา 3 ปี ข้อที 8 หน้า 78 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 525,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 525,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 525,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาในวันสําคัญทางศาสนาและ
ประเพณีต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (320300)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 410,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ประถมหนองฉิม
เกมส์" ประจําปี 2559 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสินกีฬา ค่าของรางวัล ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 3 หน้า
79 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการแข่งขันกีฬาประถมหนองฉิมเกมส์ จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "อบต.สัมพันธ์
ครังที 20"ของผู้บริหาร ส.อบต.ผู้นําหมู่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที ฯลฯ
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬา
และเชียร์กีฬา ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 2 หน้า 79 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ จํานวน 60,000 บาท

-เพือใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลหนองฉิม
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญของ
รางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ปราก
ฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 1 หน้า 79 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(320300)

โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตําบลหนองฉิม จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานของผู้
ประสานพลังแผ่นดิน จํานวน 15 หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท (งาน
ป้องกันฯ) ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 2 หน้า 89 ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (320300)

สนับสนุนการดําเนินงานผู้ประสานพลังแผ่นดิน จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์องค์การบริหารส่วนตําบลหนองฉิม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที  ค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ปรองดอง ฯลฯ  (งานป้องกันฯ)
ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 5 หน้า 90 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (320300)

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 50,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานของสภา
วัฒนธรรมตําบลหนองฉิม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 19 หน้า
82 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรม จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม สําหรับเด็ก
และเยาวชน  ฯลฯ เช่นจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบํารุงสถานที ฯลฯ ปราก
ฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 20 หน้า 82 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(320300)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมสําหรับ เด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้
บริหาร ส.อบต. พนักงานเจ้าหน้าที ผู้นําชุมชน ฯลฯ เช่นจ่ายเป็นค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าบํารุงสถานที ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 18
หน้า 81 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมของผู้บริหาร ส.อบต. และบุคลากร จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ     ปรากฎตาม
แผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 15 หน้า 81 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (320300)

โครงการประเพณีสงกรานต์ จํานวน 80,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ ปรากฎ ตาม
แผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 14 หน้า 81 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (320300)

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินบังไฟ ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 16 หน้า
81 ตังจ่ายจากเงินรายได้(320300)

โครงการประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 80,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถินเพือสืบสานและอนุรักษ์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถินไว้ให้คงอยู่
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 21 หน้า 82 ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 25,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการถวายเทียนเข้าพรรษาและถวาย
นําปานะในเทศกาลเข้าพรรษา เพือสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาน
ให้คงอยู่  เช่น ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดขบวนแห่ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ  ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 17 หน้า 81 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการถวายนําปานะในวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ



วันทีพิมพ์ : 8/9/2558  11:01:27 หน้า : 21/22

-เพือไว้ใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วนซึงหากไม่รีบดําเนินการอาจก่อให้
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประชาชน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (111000)

สํารองจ่าย จํานวน 800,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เพือให้สามารถดํารงชีพได้อย่าง
ปกติสุข จํานวน 13 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน       ปรากฎตามแผน
พัฒนา 3 ปี ข้อที 11 หน้า 78 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (110900)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 78,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยตังจ่ายในอัตราร้อยละ
5 ของงบประมาณค่าจ้างชัวคราว ซึงประมาณการไว้รวม 2,759,413
บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (110300)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 138,000 บาท
งบกลาง รวม 1,461,515 บาท
งบกลาง รวม 1,461,515 บาท
งบกลาง รวม 1,461,515 บาท

แผนงานงบกลาง

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองฉิม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเบียประชุมกรรมการ ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 2 หน้า
96 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นสนับสนุนการทําเกษตรอินทรี เพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อที 1 หน้า 96 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (320300)

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

-เพือใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดําริฯ รวมใจภักดิ
รักพืนทีสีเขียว เพือจ่ายเป็นค่าพันธุ์กล้าไม้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี
ข้อที 2 หน้า 91 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดําริฯ (ปลูกป่าชุมชน) จํานวน 80,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างถนน ริมบึง
ให้ดูสวยงามร่มรืน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ กําจัดวัชพืช ฯลฯ
ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ 1 หน้า 91 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (320300)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบลหนองฉิม จํานวน 80,000 บาท

-เพือใช้จ่ายในโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืช ปรากฎตามแผนพัฒนา 3
ปี ข้อที 3 หน้า 96 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (320300)

โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืช จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 260,000 บาท

แผนงานการเกษตร
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-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (120100)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 186,515 บาท

1.เพือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองฉิม ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินจัด
สรร (ประชากร 8,798 จัดสรรคนละ 45 บาท) เป็นเงิน 159,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพทีเกียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และ
การฟืนฟูสมรรถภาพทีจําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตของ
ประชาชน ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ 8 หน้า 87 ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (111000)
2.เพือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนจํานวน  100,000 บาท เพือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารจัดการเกียวกับการจัดสวัสดิการ
ชุมชน ตังแต่การเกิด แก่ เจ็บ และตาย ปรากฎตามแผนพัฒนา 3 ปี ข้อ
4 หน้า 77 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (111000)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 259,000 บาท


