
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย
อําเภอ สีคิว   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 45,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,054,988 บาท
งบบุคลากร รวม 8,158,388 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี
    -  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (20,400 x 12) 
       รวมเป็นเงิน 244,800 บาท
    -  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (11,220 x 2 x 12)   
        รวมเป็นเงิน 269,280 บาท
    (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกและรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  จํานวน 3 อัตรา ดังนี
    -  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (1,750 x 12) รวมเป็นเงิน
        21,000 บาท
    -  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (880 x 12 x 2) 
        รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
    (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน  3 อัตรา ดังนี
    -  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (1,750 x 12) รวมเป็นเงิน 
        21,000 บาท
    -  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (880 x 12 x 2) 
        รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
    (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล (7,200 x 12)  รวมเป็นเงิน 86,400  บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,577,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
    -  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (11,220 x 12) 
       รวมเป็นเงิน 134,640 บาท
    -  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (9,180 x 12) 
       รวมเป็นเงิน 110,160 บาท
    -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (7,200 x 12 x 26)
       รวมเป็นเงิน 2,246,400 บาท
    -  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (7,200 x 12) 
    (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,896,068 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,378,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล,
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุดน้อย
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,194,948 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้าง
ทัวไป  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 1,720,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 425,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 160,000 บาท

1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  จํานวน 60,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม 
    งาน 
    (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
2  เงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
    กรณีพิเศษ                                        จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับพนักงานส่วน
    ท้องถินเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
    ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง อบต.กุดน้อย  
    (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างหรือผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลในสังกัด
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อยทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 605,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่กิจการของ  อบต. ทางสือต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่า
ติดตังระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าหรือจดทะเบียนพืนทีเว็บไซต์ของ อบต
. ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าจ้างทีปรึกษา ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
1  ค่ารับรอง                                         จํานวน  20,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลมา
    ตรวจเยียมการปฏิบัติงานในหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล
    กุดน้อย  
    (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
2  ค่าเลียงรับรอง                                    จํานวน  30,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในในการประชุมสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตําบลกุดน้อย  
    (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพวงมาลา  พวงมาลัย ช่อดอกไม้  เพือ
เข้าร่วมงานพิธีต่างๆ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้าง  คณะกรรมการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย
ตามทีคณะกรรมการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตังสังให้เลือกตังใหม่)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.พบประชาชน  เพือให้
บริการประชาชนนอกสถานที  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับ
ตําบล และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน คณะกรรมการสนับ
สนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน  เพือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงาน อบต.กุดน้อย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงาน 
อบต.กุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ ผู้
บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต  ผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างและผู้นําชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
และ ผู้นําชุมชน  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์,
รถจักรยานยนต์ ,เครืองถ่ายเอกสาร, เครืองปรับอากาศ,ตู้, โต๊ะ เป็น
ต้น และบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ เช่น วัสดุต่างๆ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน   สิน
เปลืองหมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น บัสลาสต์  สตาร์เตอร์  
หลอดไฟ  สายไฟ ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ เช่น จาน ชาม แก้วนํา แปรง      ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก นําดืม นําแข็ง และอืนๆทีเกียวข้องกับวัสดุงานบ้าน
งานครัว 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน 
สายไมล์ แบตเตอรี หัวเทียน ฟิล์มกรอง  แสง ตลับลูกปืน กันชนรถ
ยนต์ กระจกมองข้าง กระจกมองหลัง หม้อนํารถยนต์เบาะรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย  เป็นต้น 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น รถยนต์รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองสูบ
นําและเครืองจักรกล เป็นต้น 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ไม้อัด สี ฟิล์มถ่ายรูปค่าปรินภาพถ่าย ป้ายไวนิล เป็นต้น
 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อืนทีเกียวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์เพือใช้ใน การปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีงบประมาณ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 315,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตภายในสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวง
ตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับอินเตอร์เน็ต (INTERNET) 
และค่าสือสารอืน ๆ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 146,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 146,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ   
จํานวน  6  หลังๆละ 5,000 บาท  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าจัดซือโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอีสํานักงาน  
จํานวน  1ชุดๆละ 5,000 บาท 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 11,600 บาท
เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  จํานวน  2  เครืองๆละ  5,800  บาท   มี
ขนาด  1 KVA (600 Watts)  สามารถสํารองไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า 15  นาที       
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือซุ่มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส  มีรายละเอียดดังนี
    - กรอบรูปไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า 2.00x3.50 เมตร
    - พานพุ่มไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า 1.20  เมตร
    - ฐานรองกรอบรูปไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า 2.40x1.30
       เมตร
    - ชุดโครงติดตังเป็นโครงเหล็กพร้อมติดตัง
    (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ  ซึงมิใช่
เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิง
ก่อสร้าง  ค่าใช้จ่ายในการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ จาก
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าว
สารจัดซือจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  ประจําปีงบ
ประมาณ 2560
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,227,420 บาท
งบบุคลากร รวม 1,870,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,870,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,430,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง  (กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 232,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา  กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลกุด
น้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป  กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง และลูกจ้าง อบต.กุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างหรือผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลในสังกัด
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อยทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิเบิกตามระเบียบฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่กิจการของ อบต. ทางสือต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่า
ติดตังระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าหรือจดทะเบียนพืนทีเว็บไซต์ของ อบต
. ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าจ้างทีปรึกษา ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างคณะ
กรรมการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษี  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์,รถ
จักรยานยนต์ ,เครืองถ่ายเอกสาร, เครืองปรับอากาศ,ตู้, โต๊ะ เป็นต้น และ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ เช่น วัสดุต่างๆ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ไม้อัด พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูปค่าปรินภาพถ่าย ป้ายไวนิล เป็นต้น 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อืนทีเกียวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 36,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
      (4 core) จํานวน 1 หน่วย 
    - ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
       น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่
       น้อยกว่า 3.8 GHz
    - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มี
      ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ 
      ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
      Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
      จํานวน 1 หน่วย 
    - มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
      10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
      1 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่
      น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิว จํานวน 
      1 หน่วย
    (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาว  มรคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี 
    - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, 
      Scanner ในเครืองเดียวกัน 
    - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
      จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
      10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที
      (ppm) 
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
    - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
      ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
    (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA มีคุณลักษณะพืน
ฐาน  ดังนี
    - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
   (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตังหรือทบทวนและพัฒนา  อปพร. 
ตําบลกุดน้อย

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตังหรือ
ทบทวนและพัฒนา อปพร. ตําบลกุดน้อย
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ภายในสถานศึกษาตําบลกุดน้อย

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภายในสถานศึกษาตําบลกุดน้อย
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรืออุปกรณ์เกียวกับการปฏิบัติงานศูนย์อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เช่น  กรวยจราจร สัญญาณไฟกระ
พริบ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือชุดป้องกันอันตรายสําหรับเจ้า
หน้าที  อปพร.  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  ขนาด  15
  ปอนด์  เพือติดตังเพิมเติมภายในหมู่บ้านและสถานศึกษาภายในเขต
ตําบลกุดน้อย
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,332,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,232,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,232,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,043,940 บาท

1  เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   จํานวน  774,540  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
    ส่วนตําบล ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การ
    บริหารส่วนตําบลกุดน้อย  
    (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
2  เงินเดือน  ข้าราชการครู/พนักงานครู  จํานวน  269,400  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
    ข้าราชการครู/พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย  
    (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 122,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  (บุคลากรสนับสนุนการสอน)  และพนักงานจ้างทัวไป  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  (บุคลากรสนับสนุนการสอน)  และพนักงานจ้างทัวไป  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง และลูกจ้าง อบต.กุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างหรือผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่กิจการของ อบต. ทางสือต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่า
ติดตังระบ[อินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าหรือจดทะเบียนพืนทีเว็บไซต์ของ อบต. ค่า
ธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าจ้างทีปรึกษา ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง  คณะ
กรรมการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์,รถ
จักรยานยนต์ ,เครืองถ่ายเอกสาร, เครืองปรับอากาศ,ตู้, โต๊ะ เป็นต้น และ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ เช่น วัสดุต่างๆ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อืนทีเกียวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,411,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,415,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชาชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย (ค่าอาหารกลางวัน)

จํานวน 200,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  2
 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)  และ
ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กโรงเรียนพรพิทยาคม  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการอุดหนุนวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.กุดน้อย

จํานวน 69,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้โครงการอุดหนุนวัสดุและครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.กุดน้อย
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าวัสดุ รวม 1,084,800 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือทีนอนสําหรับเด็กเล็ก สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,034,800 บาท
1 เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 
    2 ศูนย์                                              จํานวน  78,600  บาท
    ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)  
    และศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กโรงเรียนพรพิทยาคม 
    (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 
2 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขัน
    พืนฐาน (สพฐ.)                               จํานวน  956,200  บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
    ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน  5  โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียน
    บ้านกุดน้อยโรงเรียนบ้านโนนเสลา โรงเรียนบ้านหนองสลักได 
    โรงเรียนบ้านใหม่ กม.9  โรงเรียนพรพิทยาคม  
    (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,996,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,996,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,996,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน  5  โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุด
น้อย โรงเรียนบ้านโนนเสลา โรงเรียนบ้านหนองสลักได  โรงเรียนบ้าน
ใหม่ กม.9  โรงเรียนพรพิทยาคม
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,632,980 บาท
งบบุคลากร รวม 643,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 643,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 407,220 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ส่วนสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลกุด
น้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 194,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบล  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 572,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง และลูกจ้าง  อบต.กุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่กิจการของ อบต. ทางสือต่างๆ  ค่าจ้า'เหมาบริการต่างๆ  ค่า
ติดตังระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าหรือจดทะเบียนพืนทีเว็บไซต์ของ อบต
. ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าจ้างทีปรึกษา ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง คณะ
กรรมการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิดสุนัขและแมว จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุม
กําเนิดสุนัขและแมว  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรด้านสาธารณสุขและกลุ่ม อสม.
ตําบลกุดน้อย

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรด้าน
สาธารณสุขและกลุ่ม อสม. ตําบลกุดน้อย 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการรณรงค์  คัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์  คัดแยกขยะ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการรณรงค์ไม่ทิงขยะบนไหล่ทางและทีสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ไม่ทิงขยะบนไหล่ทางและที
สาธารณะ                  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์,รถ
จักรยานยนต์ ,เครืองถ่ายเอกสาร, เครืองปรับอากาศ,ตู้, โต๊ะ เป็นต้น และ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ เช่น วัสดุต่างๆ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น รถยนต์รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองสูบ
นําและรถบรรทุกขยะ เป็นต้น 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยาและเวชภัณฑ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โรคไข้เลือด
ออกและโรคติดต่ออืน ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อืนทีเกียวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
ค่าจัดซือถังขยะเพือบริการประชาชนสําหรับรองรับขยะ
ตําบลกุดน้อย  14  หมู่บ้าน  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 2,407,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,407,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย   ขนาด  6  ตัน  6
  ล้อ  จํานวน  1  คัน  มีคุณลักษณะดังนี
    1.  ปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่ตํากว่า  6,000  ซีซี 
    2.  ตู้บรรทุกมูลฝอย  มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า  10 
         ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับนําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า
         5,000  กิโลกรัม
    3.  นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุก  ไม่ตํากว่า  12,000  
         กิโลกรัม
    4.  ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก  สามารถผลิตแรงดัน
         สูงสุดไม่ตํากว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิว
    5.  มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือ  1  ดวง
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล  มีคุณลักษณะดังนี
    1.  เป็นกล้องคอมแพค (Compact  Digital  Camera)
    2.  ความละเอียด  14  ล้านพิกเซล 
    3.  มีระบบแฟลชในตัว
    4.  สามารถถอดเปลียนชือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูล
         เต็มหรือต้องการเปลียน
    5.  สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
    6.  มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา  5,000 บาท และสนับสนุนกิจกรรมของกิงกาชาดอําเภอสี
คิว  5,000 บาท  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 950,399 บาท
งบบุคลากร รวม 803,399 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 803,399 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 545,339 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล  กอง
สวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  (กองสวัสดิการสังคม)  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 194,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 147,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง และลูกจ้าง   อบต.กุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างหรือผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลในสังกัด
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อยทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่กิจการของ อบต. ทางสือต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่า
ติดตังระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าหรือจดทะเบียนพืนทีเว็บไซต์ของ อบต
. ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าจ้างทีปรึกษา ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพักค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง  คณะกรรมการและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์,รถ
จักรยานยนต์ ,เครืองถ่ายเอกสาร, เครืองปรับอากาศ,ตู้, โต๊ะ เป็นต้น และ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ เช่น วัสดุต่างๆ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อืนทีเกียวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยสําหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัย
สําหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการสงเคราะห์ครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ครัวเรือนยากจนและผู้ด้อย
โอกาส
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการส่งเสริมอาชีพตําบลกุดน้อย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพตําบลกุดน้อย 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,552,038 บาท
งบบุคลากร รวม 1,498,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,498,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 811,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง  (กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย)       
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 579,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  กองช่างองค์การบริหารส่วตําบลกุดน้อย   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลกุด
น้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 1,033,778 บาท
ค่าตอบแทน รวม 178,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง และลูกจ้าง  อบต.กุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างหรือผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล  และผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 457,778 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณา
แลtเผยแพร่กิจการของ อบต. ทางสือต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่า
ติดตังระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าหรือจดทะเบียนพืนทีเว็บไซต์ของ อบต
. ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าจ้างทีปรึกษา ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง คณะ
กรรมการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้จ่ายในรังวัดทีดิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรังวัดทีดิน  ในการดําเนินการรังวัด
ทีดินแบ่งแยกทีดิน ทีเกียวข้องกับทีดินสาธารณประโยชน์  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 297,778 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อ
สร้าง  เช่น รถยนต์,รถจักรยานยนต์ ,เครืองถ่ายเอกสาร, เครืองปรับ
อากาศ,ตู้, โต๊ะ เป็นต้น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง
และทรัพย์สินอืนๆ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น บัสลาสต์  สตาร์เตอร์  หลอด
ไฟ  สายไฟ ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  อุปกรณ์เครืองมือต่างๆ  เช่น  ยาง
มะตอยสําเร็จรูป  ไม้สี  ทราย ค้อน จอบ เลือย เป็นต้น   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น รถยนต์รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองสูบ
นําและเครืองจักรกล เป็นต้น 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อืนทีเกียวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน  3  ตัวๆ ละ 5,000 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ  จํานวน  1
  หลังๆ ละ 5,000 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,386,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,286,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,286,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้านวังกรวด  หมู่ที  2 จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านวัง
กรวด หมู่ที 2  ซอยที  1  (บ้านนางปิน) กว้าง  3.00  เมตร ยาว  34.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพืนที  คสล.ไม่น้อยกว่า 102.00 ตร.ม
.  ซอยที  2  (บ้านนายเสมอ)  กว้าง  4.00  เมตร ยาว  75.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพืนที  คสล.ไม่น้อยกว่า 300.00  ตร.ม
. หรือพืนที คสล. รวมทังหมดไม่น้อยกว่า  402.00 ตร.ม.  พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสระนําประปาหมู่บ้าน  หมู่
ที 11

จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสระนําประปาหมู่
บ้าน หมู่ที 11  กว้าง  3.00  เมตร ยาว  134.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือมีพืนที  คสล.ไม่น้อยกว่า 402.00  ตร.ม.  พร้อมติดตังป้าย
โครงการ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกุดเต่างับ  หมู่ที 3 จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกุดเต่า
งับ หมู่ที 3  ซอยที  1 กว้าง  4.00  เมตร ยาว  23.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.30 เมตร  1
  จุด จํานวน  5.00  ท่อน  หรือพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 92.00 ตร.ม
.   ซอยที  2 กว้าง  4.00  เมตร ยาว  75.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.  หรือคสล. ทังหมด
ไม่น้อยกว่า 392.00 ตร.ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหัวสระ  หมู่ที 8 จํานวน 221,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหัวสระ หมู่
ที 8  ซอยที  1 (บ้านนายสนับ)  กว้าง  2.50  เมตร ยาว  95.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพืนที  คสล.ไม่น้อยกว่า  237.50  ตร.ม
.  ซอยที  2 (บ้านนางน้อย)  กว้าง  2.50  เมตร ยาว  75.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพืนที  คสล.ไม่น้อยกว่า  187.50  ตร.ม
.  หรือพืนที  คสล. รวมทังหมดไม่น้อยกว่า  425.00  ตร.ม. พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนมะนาว - บ้านปรางค์
เก่า  หมู่ที 7,13

จํานวน 705,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน
มะนาว - บ้านปรางค์เก่า หมู่ที 7,13   กว้าง  5.00  เมตร ยาว  254.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังบดทับแน่นกว้างข้าง
ละ  0.25  เมตร  หรือมีพืนที  คสล.ทังหมดไม่น้อยกว่า 1,270.00  ตร.ม
. และพืนทีขยายเชือมถนน  40.00  ตร.ม.พร้อมติดตังป้ายโครงการ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อทอง - บ้านหัวสระ หมู่
ที 14

จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อทอง - บ้านหัว
สระ หมู่ที 14  กว้าง  4.00  เมตร ยาว  100.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังบดทับกว้างข้างละ  0.25  เมตร  หรือ
พืนที  คสล.ทังหมดไม่น้อยกว่า  400.00  ตร.ม.  พร้อมติดตังป้าย
โครงการ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่บ้านกุด
น้อย หมู่ที 1

จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่
บ้านกุดน้อย หมู่ที 1  ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ยาว  70.00
  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน
ถนนนาดี หมู่ที 9

จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่
บ้านถนนนาดี หมู่ที  9 ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ยาว  70.00
  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน
โนนเสลา หมู่ที 6

จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่
บ้านโนนเสลา หมู่ที 6  จุดที  1  ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ยาว  30.00
  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  จุดที  2  ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ยาว  40.00
  เมตร  ลึก  0.50  เมตร ระยะทางรวม  70  เมตร  พร้อมติดตังป้าย
โครงการ   
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน
สะพานหงส์หมู่ที 12

จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่
บ้านสะพานหงส์หมู่ที 12 จุดที  1  ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ยาว  80.00
  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน
หนองสลักได หมู่ที 4

จํานวน 135,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่
บ้านหนองสลักได หมู่ที 4  ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ยาว  45.00
  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการขุดลอกสระนําพร้อมทําฝายชะลอนํา  ภายในหมู่บ้านดอนนกเขา  
หมู่ที  5

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระนําพร้อมทําฝายชะลอนํา ภายในหมู่บ้านดอน
นกเขา หมู่ที 5  สภาพเดิมกว้าง  10.00  เมตร  ยาว  50.00
  เมตร  ลึก  1.50  เมตร  ต้องการขุดลอกขนาดกว้าง  10.00  เมตร  ยาว
รวม  50.00  เมตร  ลึกรวม  3.00  เมตร  หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  537.00  ลบ.ม.  พร้อมทําฝายชะลอนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
สันฝายกว้าง  3.00  เมตร  สูง  3.00  เมตร  ยาว  10.00  เมตร  พร้อม
ติดตังป้ายโครงการ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
โครงการขุดลอกสระนําสาธารณประโยชน์  ภายในหมู่บ้านไก่เส่า หมู่ที  10 จํานวน 195,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระนําสาธารณประโยชน์ ภายในหมู่บ้านไก่เส่า หมู่
ที 10  สระนําสาธารณประโยชน์สภาพเดิม  กว้าง  36.00 - 70.00
  เมตร  ยาว  170.00 - 205.00  เมตร  ลึก  3.00  - 6.00  เมตร มี
ความต้องการขุดขยายสระนํา  ขุดขยายสระนํา  กว้าง  0.00 - 6.00
  เมตร  ยาว  102.00 - 113.00  เมตร  ลึก  6.00  เมตร  หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า  5,450.00  ลบ.ม.พร้อมติดตังป้ายโครงการ 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
    
    
โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณหน้าวัดหนองสลักได 
หมู่ที  4

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดหนอง
สลักได หมู่ที 4  จุดที  1  วางขนาดท่อ  คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60
 เมตร  1 จุดๆละ 2  แถวๆละ 9 ท่อน  จํานวน 18.00 ท่อน  พร้อมพืนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  3.00
  เมตร  หนา  0.15 เมตร  จุดที  2 วางขนาดท่อ  คสล.เส้นผ่านศูนย์
กลาง  0.60 เมตร  1 จุดๆละ 2  แถวๆละ 7 ท่อน  จํานวน 14.00
 ท่อน  พร้อมพืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ  ขนาดกว้าง  3.50
  เมตร  ยาว  3.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพืนทีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  10.50  ตาราเมตร  พร้อมติดตังป้ายโครงการ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสีคิว  ในการขยาย
เขตและติดตังอุปกรณ์ทีเกียวการขยายเขต  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและการบริการประชาชนใน
ช่วงเทศกาล

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและ
การบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ตําบลกุดน้อย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนส่งเสริมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ตําบลกุดน้อย
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรม ประจําปี  2561 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม  วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสีคิว  เพืออุดหนุนงาน
โครงการรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรม ประจําปี 2560  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีออกพรรษาต้านยาเสพติดกุดน้อยคัพ 
ครังที 35

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีออก
พรรษาต้านยาเสพติดกุดน้อยคัพ  ครังที  35  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนตําบลกุดน้อย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนตําบลกุดน้อย
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการธรรมะสัญจรภายในตําบลกุดน้อย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธรรมะสัญจรภายในตําบลกุดน้อย
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตําบลกุดน้อย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตําบลกุด
น้อย
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการปริวาสกรรมและบวชชีพราห์ม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปริวาสกรรมและบวชชีพราห์ม
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการส่งเสริมรากวัฒนธรรม  “ของดีบ้านฉัน” จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมรากวัฒนธรรม  “ของดีบ้านฉัน”
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูง
อายุ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงานประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ  ในท้องถิน  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่กิจการของ อบต. ทางสือต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่า
ติดตังระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าหรือจดทะเบียนพืนทีเว็บไซต์ของ อบต
. ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าจ้างทีปรึกษา ฯลฯ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาและเพิมศักยภาพศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรค
ระบาดในสัตว์

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและเพิมศักยภาพศูนย์กระจาย
วัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาดในสัตว์  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการพัฒนาและเพิมศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและเพิมศักยภาพศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
โครงการรักษามาตรฐานและส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษามาตรฐานและส่งเสริมพัฒนาหมู่
บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานทางด้านการเกษตร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานทางด้านการ
เกษตร 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร   
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกียวกับงานการเกษตร  เช่น  กระถางปลูกต้นไม้  ถุง
เพาะชํา  กรรไกรตัดแต่งกิง  มีด จอบ เสียม ต้นพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ หรือวัสดุ
อืนๆ ทีใช้งานเกียวกับการเกษตร  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อืนทีเกียวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏบัติงานและบริการประชาชน 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ                                               
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,202,675 บาท
งบกลาง รวม 15,202,675 บาท
งบกลาง รวม 15,202,675 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 116,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป  องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้อย  (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้) 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,470,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุตําบลกุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,618,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการตําบลกุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในตําบลกุดน้อย  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นและเหตุฉุกเฉิน  ทีไม่สามารถคาด
การณ์ได้ล่วงหน้าและช่วยเหลือตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติทุกประเภท  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)    

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน (สปสช
)  ปี  2561  สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้
รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 234,995 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิน (กบท.) 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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