
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง
อําเภอ สูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 22,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 6,637,400 บาท
งบบุคลากร รวม 4,897,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนายก อบต. 1 อัตรา 
และรองนายก อบต. 2 อัตรา ตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2554 
ตามเกณฑ์รายได้ 10-25 ล้านบาท  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก อบต. 1 อัตรา
และรองนายก อบต. 2 อัตรา  ตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2554 
ตามเกณฑ์รายได้ 10-25 ล้านบาท  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายก อบต. 1 อัตรา และรอง
นายก อบต. 2 อัตรา ตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2554 
ตามเกณฑ์รายได้ 10-25 ล้านบาท  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก อบต
. จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท ตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบ
แทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
. 2554  ตามเกณฑ์รายได้ 10-25 ล้านบาท  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,540,800 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 11,220 บาท
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 9,180 บาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (14 คน)อัตราเดือนละ7,200 บาท
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท
ตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พ.ศ. 2554  ตามเกณฑ์รายได้ 10-25 ล้านบาท  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,671,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,977,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 6 คน ได้แก่ ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา หัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน 1 คน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1
 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนท้องถินประเภทบริหาร
ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.        

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถินประเภทบริหาร
ของสํานักปลัด จํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่ง ปลัด อบต. , หัวหน้า
สํานักปลัด   
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.            

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่
ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา      
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.        

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2
  อัตรา  ได้แก่  พนักงานขับรถยนต์   จํานวน 1 อัตรา  นักการ
ภารโรง  จํานวน  1  อัตรา     
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.           

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ
 เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว   
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.          
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งบดําเนินงาน รวม 1,615,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
หลังการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี ตามหนังสือ ด่วนทีสุด  ที
มท 0809.3/ว380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์  2558   
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุงการศึกษาสําหรับ   
บุตรของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล บุตรของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.        

ค่าใช้สอย รวม 816,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
   เพือจ่ายเป็น      
 - ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติต่างๆ  
 - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ   
 - ค่าซักฟอก  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเบียประกัน   
 - ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ    
 - ค่าบริการกําจัดปลวก เป็นต้น   
 - ค่าจ้างเหมาบริการเท่าทีจําเป็น    
 - ค่าจ้างเหมาเวรยาม    
 - ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ฯลฯ   
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.         

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ทีมาเยียมหรือมาตรวจงาน อบต.   
และผู้ปฏิบัติงาน อบต. และชมกิจกรรม อบต. ตามหนังสือ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.4/ว2381  
ลงวันที 28 กรกฏาคม 2548     
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     
(2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ตังไว้  10,000  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือ 
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตัง  
ตามกฏหมาย  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง-  
ท้องถิน ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฏาคม 2548  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.         
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 76,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนา 
บุคลากรของ อบต.  ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถินและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินและ  
หน่วยงานอืน  โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นสถาบันกําหนด ในการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง   
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ  
บุคลากร โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง และค่าทีพัก  
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตามสิทธิทีควรได้รับ  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.       

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด กรณีครบวาระ
ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตัง
สังให้มีการเลือกตังใหม่และกรณีอืนๆ    
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.        

โครงการเตรียมความพร้อมประชาชนตําบลโค้งยางเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินโครงการเตรียมความพร้อม  
ประชาชนตําบลโค้งยางเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.       

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นําชุมชน

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
เพือเพิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. และผู้นําชุมชนโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน  โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม 
ค่าพาหนะ  ค่าของสมมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ เท่าทีจําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน   พ.ศ. 2557    
หน่วยงาน  สํานักงานปลัด อบต.        

รายจ่ายอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น     
 - ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน   
 - ค่าของขวัญ  ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงานต่างๆ  
ทีมีความจําเป็น     
 - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  
สําหรับพิธีการสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น  
และมีความสําคัญ     
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.        

วันทีพิมพ์ : 18/10/2561  11:32:02 หน้า : 4/28



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น      
 - ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลโค้งยาง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.        

ค่าวัสดุ รวม 398,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 98,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์  เครืองเขียน  แบบพิมพ์   
เครืองใช้สํานักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ    ฯลฯ 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถังขยะ ผงซัก
ฟอก แปรง นํายาล้างจาน  ไม้กวาด  ฯลฯ         
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน นํามันเบรค สายไมล์  
หัวเทียน กุญแจต่างๆ  อะไหล่รถยนต์  ตลอดจนเครืองมือเครืองใช้ 
ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ เและอืนๆ  ทดแทนทีชํารุด 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบ็นซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามันจาระบี ฯลฯ
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี ฟิล์ม ฯลฯ 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่น CD โปรแกรมฯ  
และอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.   

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น  เครืองดับเพลิง  ฯลฯ
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.        
    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.   
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.       

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่ง ค่าลงทะเบียน ค่าดวงตราไปรษณีย์   ฯลฯ
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.       

งบลงทุน รวม 124,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 124,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้บานเหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 11,000 บาท
เพือจัดซือตู้บานเหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้   โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชัน
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
ตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 15,800 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก (มอก.) จํานวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ดังนี
1) มีมือจับชนิดฝัง
2) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หน่วยงาน  สํานักงานปลัด อบต.
โต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ 10 ตัว  เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซือตามราคาท้องตลาด
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
พัดลมตังพืนสามขา จํานวน 17,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมตังพืนสามขา ขนาด 24 นิว  จํานวน 5
 เครือง  เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด
หน่วยงาน  สํานักงานปลัด อบต.

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 39,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI  Lumens  จํานวน  1  เครือง  
หน่วยงาน   สํานักงานปลัด อบต. 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 7,900 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A 3 จํานวน  1  เครือง  ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและ
หนวยงาน สํานักงานปลัด อบต.

วันทีพิมพ์ : 18/10/2561  11:32:02 หน้า : 6/28



จอคอมพิวเตอร์ แบบ LCD หรือ LED จํานวน 3,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 65,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 45,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ ของ อบต.โค้งยาง  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.         

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา  วิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนา -
ระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อ
สร้าง      
หน่วยงาน  สํานักงานปลัด อบต.        

งานบริหารงานคลัง รวม 1,627,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,113,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,113,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 951,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล  กองคลัง  จํานวน  3  อัตรา   ได้แก่
ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน
1  อัตรา  นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา  
หน่วยงาน กองคลัง         

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถินประเภทบริหาร
ของกองคลัง   จํานวน  1  ตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้อํานวยการกองคลัง  
หน่วยงาน กองคลัง          

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ของกองคลัง จํานวน  1  อัตรา ตําแหน่ง  คนงานทัวไป
หน่วยงาน กองคลัง          

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ
 เช่นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว   
หน่วยงาน กองคลัง          
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งบดําเนินงาน รวม 413,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน 
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลโค้งยาง หลังการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี  
ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ทีมท 0809.3/ว380 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์  2558        
หน่วยงาน กองคลัง          

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์และนอกเวลาการปฏิบัติราชการปกติของพนักงาน 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางหน่วย
งาน กองคลัง         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าบํารุงการศึกษาสําหรับบุตรของ
พนักงานส่วนตําบลโค้งยาง  หน่วยงาน  กองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 201,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
   เพือจ่ายเป็น     
 - ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติต่างๆ 
 - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ   
 - ค่าซักฟอก  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเบียประกัน   
 - ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ   
ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเขียนป้าย
โฆษณา เอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น   
 - ค่าจ้างเหมาบริการเท่าทีจําเป็น   
หน่วยงาน กองคลัง           

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที 
เช่น ค่าจัดทําป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
หน่วยงาน กองคลัง       

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
หน่วยงาน กองคลัง  
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ของ อบต. ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินและหน่วยงานอืน โดยจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามทีสถาบันหรือหน่วยงาน 
จัดอบรมกําหนด ในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตําบล  
และพนักงานจ้าง      
หน่วยงาน กองคลัง       

วันทีพิมพ์ : 18/10/2561  11:32:02 หน้า : 8/28



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ  
บุคลากร โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง และค่าทีพัก  
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตามสิทธิทีควรได้รับ 
หน่วยงาน กองคลัง      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น     
 - ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหาร  
 ส่วนตําบลโค้งยาง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
หน่วยงาน กองคลัง       

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์  เครืองเขียน  แบบพิมพ์  เครือใช้ 
สํานักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ ฯลฯ  
หน่วยงาน กองคลัง      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 
สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ      
หน่วยงาน กองคลัง       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่น CD โปรแกรมฯ 
และอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   
หน่วยงาน กองคลัง      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่ง ค่าลงทะเบียน ค่าดวงตราไปรษณีย์   ฯลฯ 
หน่วยงาน กองคลัง      

งบลงทุน รวม 101,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 101,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีประจําโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีประจําโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,500
 บาท เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอจัด
ซือตามราคาท้องตลาด 
หน่วยงาน กองคลัง
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เนืองจาก
ครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด 
หน่วยงาน  กองคลัง
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ค่าจัดซือตู้เก็บแฟ้ม จํานวน 14,000 บาท
เพือจัดซือตู้เก็บแฟ้ม 4 ชัน 40 ช่อง จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 7,000 บาท 
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซือตาม
ราคาท้องตลาด  
หน่วยงาน  กองคลัง
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 22,000 บาท
เพือจัดซือตู้บานเหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
หน่วยงาน  กองคลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จอขนาด
ไม่น้อยกว่า  19  นิว ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงาน กองคลัง
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 6,600 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
จํานวน 2 เครือง ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงาน กองคลัง
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครือง  ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม
หน่วยงาน  กองคลัง
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 11,600 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จํานวน 2 เครือง  ตังตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงาน กองคลัง
จอคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจัดซือจอคอมพิวเตอร์แบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว จํานวน 1 จอ ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงาน กองคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย / ค่าตอบแทนอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทีปฏิบัติการตามอํานาจหน้าทีทีกําหนด
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าเบียเลียง  ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  
ทีเกียวข้องตามสิทธิทีควรได้รับในการปฏิบัติหน้าทีของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสัง  
ให้ อปพร.ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.หรือ นอกทีตังศูนย์ อปพร.
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.       
      

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ จํานวน 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม  
การปกครอง ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที  
19 มิถุนายน 2558      
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.         

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย       
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.        

โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อพปร. อบต.โค้งยาง จํานวน 80,000 บาท
เพือจัดอบรม / ทบทวน อปพร.ในการพัฒนาทบทวนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าทีของ อปพร. อบต.โค้งยางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
โครงการฝึกอบรมจัดตัง อปพร. อบต.โค้งยาง จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจัดตัง อปพร. อบต.โค้งยาง
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกียวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยกับ
ประชาชนตําบลโค้งยาง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ ฯ  เพือเป็นการ
ให้ความรู้ด้านสาธารณภัยกับประชาชนตําบลโค้งยาง  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.         
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,561,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,186,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,186,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,024,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล  กองการศึกษา ฯ จํานวน  3
  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ จํานวน  1
  อัตรา  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา  ครู  จํานวน  1
  อัตรา 
หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถินประเภท
บริหาร ของกองการศึกษา ฯ จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวย
การศึกษา ฯ 
หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  และปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ของกองการศึกษา ฯ  จํานวน  1 อัตรา ได้แก่  ตําแหน่ง 
คนงานทัวไป    
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ
 เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว   
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        

งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน 
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลโค้งยาง หลังการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี
ตามหนังสือ ด่วนทีสุด  ทีมท 0809.3/ว380 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์  2558       
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ทีอยู่ในเกณฑ์ทีจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
   เพือจ่ายเป็น     
  - ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติต่างๆ 
  - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
  - ค่าซักฟอก  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเบียประกัน  
  - ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ
 ค่าบริการกําจัดปลวก เป็นต้น   
  -  ค่าจัดเตรียมงานจัดสถานที การตกแต่ง จัดทําป้าย
 ประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ  
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ทีมาเยียมหรือมาตรวจงาน อบต.  
และผู้ปฏิบัติงาน อบต. และชมกิจกรรม อบต. ตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.4/ว2381  
ลงวันที 28 กรกฏาคม 2548   
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรของ อบต.  ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถินและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินและ 
หน่วยงานอืน  โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นสถาบันกําหนด ในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง       
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ 
บุคลากร โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง และค่าทีพัก 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตามสิทธิทีควรได้รับ  
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

รายจ่ายอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น     
 - ค่าของขวัญ  ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงานต่างๆ ทีมี
ความจําเป็นและความเหมาะสม   
 - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  สําหรับ
พิธีการ   สําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็นและมีความสําคัญ 
   หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ      
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์  เครืองเขียน  แบบพิมพ์  เครืองใช้สํานัก
งาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ ฯลฯ  
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน  ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที  27  มกราคม  2559 
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ผ้าเช็ดตัวเด็ก สบู่ ยาสีฟัน
แป้ง แก้วนํา กระติกนําร้อน ราวตากผ้า ผงซักฟอก นํายาล้างจาน ไม้
กวาด ไม้ถูพืน ฯลฯ      
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์
ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอืนๆ   
ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ    
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน เช่น เต็นท์พับ ฯลฯ 
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
โค้งยาง       
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม        

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองเล่น VCD จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือเครืองเล่น VCD จํานวน 1 เครือง เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่
มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอจัดซือตามราคาท้องตลาด
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,007,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 563,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 243,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการฯ  ส่งเสริม    
การจัดกิจกรรมงานวันเด็กขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง
ให้เด็กมีพัฒนาทีดีทังทางด้านสติปัญญา  อารมณ์    
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีเพือพัฒนาการสมวัย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการฯ  ส่งเสริม 
การจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีเพือพัฒนาการสมวัย
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งยาง  
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการฯ  ส่งเสริม 
การจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โค้งยาง     
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โค้งยาง (ค่าจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 51,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งยาง ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน) จํานวน 1,700
 บาท/คน (ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2560)   
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โค้งยาง (ค่าอาหารกลางวัน)

จํานวน 147,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งยาง ค่าอาหารกลางวัน  เป็นเวลา 2 ภาค
เรียนอัตรามือละ 20 บาท/คน เป็นเวลา 245 วัน จํานวนเด็ก 30คน (ยอด
นักเรียนณ 10 มิถุนายน 2560)     
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

โครงการอบรมปฐมนิเทศก์ผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ  เช่น  ค่าจัดเตรียมสถานที 
ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตาม
โครงการ ฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งยาง   
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
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ค่าวัสดุ รวม 320,200 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 270,200 บาท

(1)ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็เล็ก อบต.โค้งยาง ตังไว้  57,500
  บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อบต.โค้งยาง  โดยปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14 มิถุนายน  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา
ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ 2561     
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งยาง จํานวน  30 คน คนละ  
จํานวน 260 วัน (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560)
(2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ตังไว้  212,700  บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน รร.โค้งยางวิทยา  
โดยปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14
 มิถุนายน  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบ
ประมาณ 2561     
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งยาเด้กนักเรียน ระดับอนุบาล - ประถม
ศึกษาปีที 1 - 6  จํานวน  111  คน จํานวน 260 วัน (ยอดเด็กนักเรียน ณ
 10 มิถุนายน 2560)
หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
เช่น ค่าหนังสือ  สือการเรียนการสอน ของเล่น ฯลฯ  
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        

งบเงินอุดหนุน รวม 444,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 444,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 444,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนโค้งยางวิทยา  จํานวน 111 คน  200
  วัน  (ยอดนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560)  ตามเกณฑ์จัดสรร โดย
ปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที  3
  สิงหาคม  2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ออกข้อบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกข้อบัญญัติตาม 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535   
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.       
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติ
ใหม่

จํานวน 35,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.      

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนแกนนําสุขภาพในการควบคุมและ
ป้องกันโรค

จํานวน 25,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
แกนนําสุขภาพ  ในการควบคุมและป้องกันโรค   
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.        

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 85,000 บาท

(1)  ค่าวัสดุในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.   
(2)  ค่าวัสดุในการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัคซีนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่านํายาพ่นหมอกควัน
ค่าทรายอะเบทกําจัดยุง ฯลฯ    
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.       

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตําบลโค้งยาง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสงเคราะห์ 
ผู้ยากไร้ตําบลโค้งยาง    
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.       
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,187,900 บาท
งบบุคลากร รวม 694,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 694,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 532,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล กองช่าง จํานวน  2  อัตรา   ได้แก่ 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา นายช่างโยธา  จํานวน 
1 อัตรา       
หน่วยงาน กองช่าง       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถินประเภทบริหาร
ของกองช่าง  จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
หน่วยงาน กองช่าง        

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง  ของกองช่าง  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่ง  คนงานทัวไป
หน่วยงาน กองช่าง        

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ
 เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว    
หน่วยงาน  กองช่าง       

งบดําเนินงาน รวม 392,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท

(1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและเปิดซอง  ตังไว้ 
 20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างทีมา  
จากตัวแทนชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที 0318/ว 87 ลงวันที 10 มกราคม 2544  
หน่วยงาน กองช่าง      
(2)  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ   ตังไว้  60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน  
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร  
ส่วนตําบลโค้งยาง หลังการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี 
ตามหนังสือ ด่วนทีสุด  ทีมท 0809.3/ว380 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์  2558        
หน่วยงาน กองช่าง        

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์และนอกเวลาการปฏิบัติราชการปกติของพนักงาน  
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  
หน่วยงาน กองช่าง       
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ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
 - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
 - ค่าจ้างเหมาบริการเท่าทีจําเป็น
 - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแรงงานในการก่อสร้าง  ฯลฯ
หน่วยงาน  กองช่าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ของ อบต. ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินและหน่วยงานอืน โดยจ่ายเป็น 
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามทีสถาบันหรือหน่วยงาน 
จัดอบรมกําหนด ในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตําบล  
และพนักงานจ้าง      
หน่วยงาน กองช่าง       

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ  
บุคลากร โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง และค่าทีพัก 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตามสิทธิทีควรได้รับ 
หน่วยงาน กองช่าง      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมเพีอให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ      
หน่วยงาน กองช่าง       

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์  เครืองเขียน  แบบพิมพ์  
เครือใช้สํานักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
หน่วยงาน กองช่าง       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  เช่น หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์   
เทปพันสายไฟ  ปลักไฟฟ้า  ฯลฯ  อุปกรณ์เครืองขยายเสียง 
เครืองอัดเทปอืนๆและอุปกรณ์รับ - ส่งวิทยุสือสาร เช่น แบตเตอรี  
ถ่านวิทยุมือถือ   ฯลฯ    
หน่วยงาน กองช่าง       

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ในกรณี อบต.  จัดทําเองและจัดซือเครืองมือ เครืองใช้ต่างๆ  
เช่น ปูน ทราย หิน ตะปู ฯลฯ ทีจําเป็น    
หน่วยงาน กองช่าง       
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ไขควง ประแจ
กระจกโค้งมน  ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฯลฯ   
หน่วยงาน กองช่าง        

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง  
นํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์  
รถบรรทุกอเนกประสงค์ (รถอีแต๋น) และเครืองจักรอืนทีใช้  
นํามันในการขับเคลือน      
หน่วยงาน กองช่าง       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
ป้ายประชาสัมพันธ์แผนการจัดงานนโยบายบริหารงานท้องถิน ฯลฯ  
หน่วยงาน กองช่าง       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกเสียง 
เทปบันทึกข้อมูล  สายเคเบิล  เมมโมรี  ฯลฯ   
หน่วยงาน กองช่าง       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่ง ค่าลงทะเบียน ค่าดวงตราไปรษณีย์   ฯลฯ
หน่วยงาน กองช่าง      

งบลงทุน รวม 101,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 101,900 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ จํานวน 44,000 บาท
เพือจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรต์ออโต้ จํานวน 1
 คัน
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี
1)ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํา
    (1)กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
        หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
        เป็นรถจักยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนดไว้
    (2)ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
    (3)การจัดซือรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
หน่วยงาน กองช่าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครือง  ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม
หน่วยงาน  กองช่าง
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองช่าง  
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
หน่วยงาน กองช่าง         

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,961,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,961,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,961,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างต่าง ๆ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
หน่วยงาน กองช่าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยใช้ผิวจราจรแบบ ASPHALT  
CONCRETE  บ้านกุดโคลน  หมู่ที ๘  ตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 951,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยใช้ผิวจราจร
แบบ ASPHALT  CONCRETE บ้านกุดโคลน  หมู่ที ๘  ตําบลโค้ง
ยาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  มีขนาดความกว้าง  4.10
 เมตร  ยาว 585.5
เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  2,400.55  ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
หน่วยงาน  กองช่าง
โครงการเปลียนหลังคาสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  ตําบล
โค้งยาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเปลียนหลังคาสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโค้ง
ยาง  ตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน  421
 ตารางเมตร  ตามแบบทีกําหนด
หน่วยงาน  กองช่าง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางนํา ทางเดิน ทีสาธารณะ
รวมทังกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าอาหาร , ค่าเครืองดืม  
ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ด้านรักษาความสะอาดของถนน ทางนํา ทางเดิน ทีสาธารณะ รวมทัง 
กําจัดมูลฝอยและสิงปฏิกูล     
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร      
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โครงการรณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้น
ทาง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมา  จัดสถานที 
ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืน ๆ เท่าทีจําเป็น    
หน่วยงานสํานักปลัด อบต.       

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ อบต. 
พบประชาชน      
หน่วยงานสํานักงานปลัด อบต.       

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
หน่วยงานสํานักงานปลัด อบต.      

โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของเด็ก "เยาวชนกล้าดี" 
อบต.โค้งยาง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพ
และสร้างความเข้มแข็ง"เยาวชนกล้าดี" อบต.โค้งยาง  
หน่วยงานสํานักงานปลัด อบต.      

โครงการอบรมประชุมสัมมนาเครือข่ายส่วนราชการในอําเภอสูงเนินเพือการ
บูรณาการพัฒนาตําบลโค้งยาง

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมประชุมสัมมนา
เครือข่ายส่วนราชการในอําเภอสูงเนินเพือการบูรณาการพัฒนาตําบล
โค้งยาง       
หน่วยงานสํานักงานปลัด อบต.       

โครงการอบรมส่งเสริม สนับสนุนอาชีพให้กับประชาชนตําบลโค้งยาง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนอาชีพให้กับประชาชนตําบลโค้งยาง  
หน่วยงานสํานักงานปลัด อบต.      

โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลโค้งยาง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรม 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลโค้งยาง  
หน่วยงานสํานักงานปลัด อบต.       
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โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตําบลโค้งยาง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตําบลโค้งยาง   
หน่วยงานสํานักงานปลัด อบต.        

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ทีพึง ตําบล
โค้งยาง

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรม 
ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ทีพึง ตําบลโค้งยาง 
   หน่วยงานสํานักงานปลัด อบต.       

โครงการอบรมส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และการ
ตังครรภ์ในวัยรุ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรม 
ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตังครรภ์ในวัย
รุ่น      
หน่วยงานสํานักงานปลัด อบต.        

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตําบลโค้งยาง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
เยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  กีฬาสมาชิก อบต. กีฬา พนักงาน 
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง และกีฬาประชาชนในตําบล เป็นค่าใช้จ่าย 
ในการประชุมคณะกรรมการ ค่าวัสดุ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
และป้ายโครงการ ค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าจัดเตรียม 
สนามแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินค่าเบียเลียงเจ้าหน้าที 
ประจําสนาม เงินรางวัล  พร้อมโล่ห์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ"ประเพณีลอยกระทงพระประทีป" จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการประเพณี  
ลอยกระทงพระประทีป เป็นการร่วมกับอําเภอสูงเนินในการส่งขบวน 
เข้าประกวดและเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้ 
พร้อมทังเปิดโอกาสให้พีน้องประชาชนตําบลโค้งยางได้มีส่วนร่วม 
ในการร่วมเดินขบวนพร้อมกับเจ้าหน้าที พนักงานส่วนตําบล 
สมาชิก อบต. และผู้บริหาร อบต.   
หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       
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โครงการจัดงาน"ประเพณีกินเข่าคํา" จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการฯ  เป็นการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของคนไทย      
หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยารางกู
ร  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยารางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรม
ราชินีนาถ 12 สิงหาคม

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 12  สิงหาคม 
หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          

โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา เป็นการร่วมกับอําเภอสูงเนินในการส่งขบวนแห่เทียน 
พรรษาเข้าประกวดและเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้ 
พร้อมทังเปิดโอกาสให้พีน้องประชาชนตําบลโค้งยางได้มีส่วนร่วม
ในการร่วมเดินขบวนพร้อมกับเจ้าหน้าที พนักงานส่วนตําบล 
สมาชิก อบต. และผู้บริหาร อบต.  
หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน   
หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        

โครงการอบรม และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจําปี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการอบรมและส่งเสริม 
สุขภาพผู้สูงอายุประจําปี    
หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสูงเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณี
ประจําปี       
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีของ
อําเภอสูงเนิน        
หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 744,000 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 318,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล  กองส่งเสริมการเกษตร  
จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่  ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลประเภท
บริหารของกองส่งเสริมการเกษตร จํานวน 1 อัตรา ได้แก่  
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร   
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร       

งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน 
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร  
ส่วนตําบลโค้งยาง หลังการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี
ตามหนังสือ ด่วนทีสุด  ทีมท 0809.3/ว380 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์  2558        
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ทีอยู่ในเกณฑ์ทีจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ 
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร      

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ 
   เพือจ่ายเป็น     
 - ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติต่างๆ 
 - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  
 - ค่าซักฟอก  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเบียประกัน  
 - ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ  
 - ค่าบริการกําจัดปลวก เป็นต้น   
 - ค่าจ้างเหมาบริการเท่าทีจําเป็น   
 - ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ฯลฯ   
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร       
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร       

โครงการอบรมการเพิมผลผลิตในการปลูกพืชเศรษฐกิจ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเพิมผลผลิต
ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ   
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร      

โครงการอบรมเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ตําบลโค้งยาง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเกษตรกร 
ผู้เลียงสัตว์ตําบลโค้งยาง    
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร      

โครงการอบรมจัดทําแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมจัดทําแปลงสาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
โครงการอบรมเยาวชนเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเยาวชนเกษตร 
และประชาชนทัวไป     
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร       

โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง     
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร       

โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการเพาะเห็ด 
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น      
 - ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองส่งเสริมการเกษตร เพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร      

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์  เครืองเขียน  แบบพิมพ์  
เครือใช้สํานักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร      

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบ็นซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามันจาระบี ฯลฯ 
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร       
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น กรรไกรตัดกิง, ปุ๋ย, สารเคมีป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์, วัสดุเพาะชํา,  เมล็ดพันธุ์พืช, จอบ, เสียม
คราด, สายยาง  ฯลฯ    
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่น CD โปรแกรมฯ 
และอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร       

งบลงทุน รวม 69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
เพือจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี
1.ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า  40 ลิตรต่อชัวโมง
2.ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3.กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของ  
กองส่งเสริมการเกษตร เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร      

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ใส้เดือนดิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกําจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ใส้เดือนดิน 
หน่วยงาน  กองส่งเสริมการเกษตร
โครงการคลองสวย นําใส จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการคลองสวย นําใส
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร       

โครงการรักษ์นํา รักษ์ดิน รักษ์ลําตะคอง ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการรักษ์นํา รักษ์ดิน
รักษ์ลําตะคอง ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง   
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร       

โครงการรักษ์สิงแวดล้อม 12 สิงหาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการรักษ์สิงแวดล้อม 
12 สิงหาคม  
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร       
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โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการวันต้นไม้แห่งชาติ 
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร      

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,499,000 บาท
งบกลาง รวม 6,499,000 บาท
งบกลาง รวม 6,499,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
อัตรา 5%  ของเงินเดือนพนักงานจ้างให้กับสํานักงานประกันสังคม 
จังหวัดนครราชสีมา     
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.        

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,953,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเบียยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน 
599 คน       
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.       

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,156,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเบียยังชีพผู้พิการ  คนละ 800
 บาท/เดือน    
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.        

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  
จํานวน 4 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน    
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.        

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน 
และเหตุการณ์ทีไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า    
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.          

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โค้งยาง 
   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โค้งยาง 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.        

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 135,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท
.) จํานวน 1 % ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินทีมีผู้
อุทิศให้
หน่วยงาน  สํานักงานปลัด อบต.
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