
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 30,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,953,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

135,000

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,156,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 12,000

เงินเดือนพนักงาน 318,000 532,000 1,024,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 45,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 30,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,953,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

135,000

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,156,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,200 42,200

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,540,800 1,540,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,100 514,100

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,200 42,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 540,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 60,000

เงินเดือนพนักงาน 2,928,000 4,802,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 244,800 244,800

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000 125,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000 80,000 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 5,000 50,000 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เก็บภาษีนอกสถานที

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมพัฒนาบุคลากร
ของ อบต.

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมและพัฒนา
บุคลากรของ อบต.

50,000 40,000

ค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาความสะอาดของ
ถนน ทางนํา ทางเดิน 
ทีสาธารณะรวมทัง
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 10,000

โครงการ"ประเพณี
ลอยกระทงพระ
ประทีป"

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000 290,000 470,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 205,400 280,400

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 25,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เก็บภาษีนอกสถานที 1,000 1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมพัฒนาบุคลากร
ของ อบต.

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมและพัฒนา
บุคลากรของ อบต.

76,900 166,900

ค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาความสะอาดของ
ถนน ทางนํา ทางเดิน 
ทีสาธารณะรวมทัง
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 80,000 160,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 50,000 50,000

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 10,000

โครงการ"ประเพณี
ลอยกระทงพระ
ประทีป"

40,000

วันทีพิมพ์ : 18/10/2561  11:32:36 หน้า : 4/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกําจัดขยะ
อินทรีย์โดยใช้ใส้เดือน
ดิน

15,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ตําบล
โค้งยาง

120,000

โครงการคลองสวย นํา
ใส 30,000

โครงการจัด
งาน"ประเพณีกินเข่า
คํา"

40,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  สมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยารางกูร  
และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี

30,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์ 
พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม

5,000

โครงการซักซ้อมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการเตรียมความ
พร้อมประชาชนตําบล
โค้งยางเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา 30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

โครงการฝึกอบรม/ทบ
ทวน อพปร. อบต.โค้ง
ยาง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกําจัดขยะ
อินทรีย์โดยใช้ใส้เดือน
ดิน

15,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ตําบล
โค้งยาง

120,000

โครงการคลองสวย นํา
ใส 30,000

โครงการจัด
งาน"ประเพณีกินเข่า
คํา"

40,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  สมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยารางกูร  
และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี

30,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์ 
พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม

5,000

โครงการซักซ้อมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000 30,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมประชาชนตําบล
โค้งยางเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

20,000 20,000

โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา 30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

โครงการฝึกอบรม/ทบ
ทวน อพปร. อบต.โค้ง
ยาง

80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมจัด
ตัง อปพร. อบต.โค้ง
ยาง

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งานของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. และผู้นําชุมชน
โครงการรณรงค์การ
ไถกลบตอซังข้าว 20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัด
แยกขยะต้นทาง

30,000

โครงการรักษ์นํา รักษ์
ดิน รักษ์ลําตะคอง ตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการรักษ์สิงแวด
ล้อม 12 สิงหาคม 10,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 15,000

โครงการวันต้นไม้แห่ง
ชาติ 10,000

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานทีเพือ
พัฒนาการสมวัย

15,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ตําบลโค้งยาง 50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมงานวันแม่
แห่งชาติ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมจัด
ตัง อปพร. อบต.โค้ง
ยาง

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งานของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. และผู้นําชุมชน

300,000 300,000

โครงการรณรงค์การ
ไถกลบตอซังข้าว 20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

35,000 35,000

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัด
แยกขยะต้นทาง

30,000

โครงการรักษ์นํา รักษ์
ดิน รักษ์ลําตะคอง ตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการรักษ์สิงแวด
ล้อม 12 สิงหาคม 10,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 15,000

โครงการวันต้นไม้แห่ง
ชาติ 10,000

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานทีเพือ
พัฒนาการสมวัย

15,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ตําบลโค้งยาง 50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมงานวันแม่
แห่งชาติ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน

10,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งของเด็ก 
"เยาวชนกล้าดี" อบต
.โค้งยาง

100,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค
ติดต่อ โรคไม่ติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่

35,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โค้งยาง (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

51,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โค้งยาง (ค่าอาหาร
กลางวัน)

147,000

โครงการอบรม และส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ประจําปี

50,000

โครงการอบรมการ
เพิมผลผลิตในการปลูก
พืชเศรษฐกิจ

20,000

โครงการอบรม
เกษตรกรผู้เลียงสัตว์
ตําบลโค้งยาง

15,000

โครงการอบรมจัดทํา
แปลงสาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริ

50,000

โครงการอบรมปฐม
นิเทศก์ผู้ปกครอง 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน

10,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งของเด็ก 
"เยาวชนกล้าดี" อบต
.โค้งยาง

100,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค
ติดต่อ โรคไม่ติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่

35,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โค้งยาง (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

51,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โค้งยาง (ค่าอาหาร
กลางวัน)

147,000

โครงการอบรม และส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ประจําปี

50,000

โครงการอบรมการ
เพิมผลผลิตในการปลูก
พืชเศรษฐกิจ

20,000

โครงการอบรม
เกษตรกรผู้เลียงสัตว์
ตําบลโค้งยาง

15,000

โครงการอบรมจัดทํา
แปลงสาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริ

50,000

โครงการอบรมปฐม
นิเทศก์ผู้ปกครอง 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมประชุม
สัมมนาเครือข่ายส่วน
ราชการในอําเภอสูง
เนินเพือการบูรณาการ
พัฒนาตําบลโค้งยาง

10,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
แกนนําสุขภาพในการ
ควบคุมและป้องกัน
โรค

25,000

โครงการอบรมเยาวชน
เกษตร 20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการอบรมส่งเสริม 
สนับสนุนอาชีพให้กับ
ประชาชนตําบลโค้ง
ยาง

30,000

โครงการอบรมส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบลโค้งยาง

25,000

โครงการอบรมส่งเสริม
การเพาะเห็ด 20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
ความรู้เกียวกับ
สาธารณภัยและการ
ป้องกันภัยกับ
ประชาชนตําบลโค้ง
ยาง

โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุตําบลโค้ง
ยาง

30,000

โครงการอบรมส่งเสริม
และพัฒนาคนพิการ ผู้
ด้อยโอกาส คนไร้ทีพึง 
ตําบลโค้งยาง

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมประชุม
สัมมนาเครือข่ายส่วน
ราชการในอําเภอสูง
เนินเพือการบูรณาการ
พัฒนาตําบลโค้งยาง

10,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
แกนนําสุขภาพในการ
ควบคุมและป้องกัน
โรค

25,000

โครงการอบรมเยาวชน
เกษตร 20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการอบรมส่งเสริม 
สนับสนุนอาชีพให้กับ
ประชาชนตําบลโค้ง
ยาง

30,000

โครงการอบรมส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบลโค้งยาง

25,000

โครงการอบรมส่งเสริม
การเพาะเห็ด 20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
ความรู้เกียวกับ
สาธารณภัยและการ
ป้องกันภัยกับ
ประชาชนตําบลโค้ง
ยาง

20,000 20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุตําบลโค้ง
ยาง

30,000

โครงการอบรมส่งเสริม
และพัฒนาคนพิการ ผู้
ด้อยโอกาส คนไร้ทีพึง 
ตําบลโค้งยาง

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมส่งเสริม
และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการออกข้อบัญญัติ
ตาม พรบ.การสาธารณ
สุข พ.ศ.2535

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์
ป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์ และการตังครรภ์
ในวัยรุ่น

30,000

รายจ่ายอืน 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 25,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 15,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 10,000 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 85,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 270,200

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 20,000 40,000

วัสดุอืน 50,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมส่งเสริม
และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการออกข้อบัญญัติ
ตาม พรบ.การสาธารณ
สุข พ.ศ.2535

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์
ป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์ และการตังครรภ์
ในวัยรุ่น

30,000

รายจ่ายอืน 50,000 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,000 155,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000 170,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 85,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 270,200

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 128,800 198,800

วัสดุอืน 50,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 30,000 30,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีประจํา
โต๊ะคอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน

ค่าจัดซือตู้เก็บแฟ้ม

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร

ค่าจัดซือตู้บานเหล็ก 2 
บาน (มอก.)

ตู้เหล็ก 4 ลินชัก

โต๊ะพับเอนกประสงค์

พัดลมตังพืนสามขา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก 7,900

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)

เครืองสํารองไฟฟ้า

จอคอมพิวเตอร์

จอคอมพิวเตอร์ แบบ 
LCD หรือ LED

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 10,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 100,000 110,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 12,000 14,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีประจํา
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน 10,000 10,000

ค่าจัดซือตู้เก็บแฟ้ม 14,000 14,000

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 22,000 22,000

ค่าจัดซือตู้บานเหล็ก 2 
บาน (มอก.) 11,000 11,000

ตู้เหล็ก 4 ลินชัก 15,800 15,800

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 30,000 30,000

พัดลมตังพืนสามขา 17,500 17,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 16,000 16,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

6,600 6,600

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก 7,900 15,800

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 7,900 7,900

เครืองสํารองไฟฟ้า 11,600 11,600

จอคอมพิวเตอร์ 3,000 3,000

จอคอมพิวเตอร์ แบบ 
LCD หรือ LED 3,000 3,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์ 44,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

เครืองเล่น VCD 10,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 800,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล.โดยใช้ผิว
จราจรแบบ 
ASPHALT  
CONCRETE  บ้าน
กุดโคลน  หมู่ที ๘  
ตําบลโค้งยาง  อําเภอ
สูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา

951,000

โครงการเปลียนหลังคา
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลโค้ง
ยาง  ตําบลโค้งยาง  
อําเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา

210,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 444,000

รวม 6,499,000 829,000 345,000 280,000 3,228,900 50,000 165,000 2,568,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์ 44,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 39,000 39,000

เครืองเล่น VCD 10,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 800,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล.โดยใช้ผิว
จราจรแบบ 
ASPHALT  
CONCRETE  บ้าน
กุดโคลน  หมู่ที ๘  
ตําบลโค้งยาง  อําเภอ
สูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา

951,000

โครงการเปลียนหลังคา
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลโค้ง
ยาง  ตําบลโค้งยาง  
อําเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา

210,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 464,000

รวม 305,000 8,329,900 22,600,000
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