
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที

75,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 228,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 93,780

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,755,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

150,000

สํารองจ่าย 251,150

เบียยังชีพคนพิการ 2,620,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 485,400 148,080

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 66,000 12,000

เงินเดือนพนักงาน 699,240 523,440

เงินอืนๆ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที

75,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 228,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 93,780

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,755,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

150,000

สํารองจ่าย 251,150

เบียยังชีพคนพิการ 2,620,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,454,400 1,454,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 607,200 550,800 1,791,480

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 42,600 42,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 24,000 162,000

เงินเดือนพนักงาน 1,104,840 3,399,840 5,727,360

เงินอืนๆ 84,000 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 336,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 150,000 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการตาม
โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์
ภายในตําบลทุ่งแก

30,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน
ค่าของขวัญ  ของ
รางวัล  หรือเงินรางวัล
ในการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ

ค่าเครืองแบบนักเรียน

ค่าจัดการเรียนการส
อน
ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ไชยวาน

ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแสง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 95,000 130,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

120,000 250,000 370,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 78,000 114,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 60,000 615,000 835,000

ค่าจ้างเหมาบริการตาม
โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์
ภายในตําบลทุ่งแก

30,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน 24,740 24,740

ค่าของขวัญ  ของ
รางวัล  หรือเงินรางวัล
ในการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ

5,000 5,000

ค่าเครืองแบบนักเรียน 23,700 23,700

ค่าจัดการเรียนการส
อน 144,500 144,500

ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ไชยวาน

323,400 323,400

ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแสง

91,300 91,300

วันทีพิมพ์ : 23/8/2561  10:33:14 หน้า : 4/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อบต. ทุ่งแก

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกียวกับการขึน
ทะเบียนผู้สูงอายุ  คน
พิการ

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมงานฝีมือทีทํา
จากวัตถุดิบธรรมชาติ

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
เกียวกับสิทธิคนพิการ

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรี
ภายในตําบล

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนทัวไป  
ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการทํา
งานให้แก่คณะผู้
บริหาร/พนักงาน/พนัก
งานจ้างและสมาชิก
สภา อบต.ทุ่งแก

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมให้ความรู้เกียว
กับกฎหมายใกล้ตัวให้
แก่ประชาชน
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ออกเยียมบ้านผู้สูง
อายุ/คนพิการ/ผู้ป่วย
เอดส์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อบต. ทุ่งแก

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกียวกับการขึน
ทะเบียนผู้สูงอายุ  คน
พิการ

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมงานฝีมือทีทํา
จากวัตถุดิบธรรมชาติ

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
เกียวกับสิทธิคนพิการ

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรี
ภายในตําบล

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนทัวไป  
ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการทํา
งานให้แก่คณะผู้
บริหาร/พนักงาน/พนัก
งานจ้างและสมาชิก
สภา อบต.ทุ่งแก

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมให้ความรู้เกียว
กับกฎหมายใกล้ตัวให้
แก่ประชาชน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ออกเยียมบ้านผู้สูง
อายุ/คนพิการ/ผู้ป่วย
เอดส์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน อป
พร. และกิจกรรมอืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม 5 ส. ป้องกัน
โรค

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมประเพณีเข้า
พรรษา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการครอบครัว
คุณธรรม  นําสังคม
เข้มแข็ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการเด็กไทยใส่ใจ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน อป
พร. และกิจกรรมอืน ๆ

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม 5 ส. ป้องกัน
โรค

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมประเพณีเข้า
พรรษา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ

7,000 7,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีต่าง ๆ 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการครอบครัว
คุณธรรม  นําสังคม
เข้มแข็ง

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการเด็กไทยใส่ใจ
อนุรักษ์ธรรมชาติ

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้
เยาวชนเพือต่อต้านยา
เสพติด

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการ
ชุมชนปลอดขยะ  
ประจําปีงบประมาณ 
2562

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

40,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข  
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟป่า

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรจัดตังหรือทบทวน 
อปพร.
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บภาษีรายได้

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้
เยาวชนเพือต่อต้านยา
เสพติด

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการ
ชุมชนปลอดขยะ  
ประจําปีงบประมาณ 
2562

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

40,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข  
ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟป่า

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตรจัดตังหรือทบทวน 
อปพร.

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บภาษีรายได้

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการหลีกเลียงการ
ใช้สารเคมีทีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอบรมป้องกัน
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
การรับเสด็จ

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังทัวไป/เลือกตังซ่อม
ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

ค่าหนังสือเรียน

ค่าอุปกรณ์การเรียน
การสอน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 550,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 60,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000

วัสดุอืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการหลีกเลียงการ
ใช้สารเคมีทีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอบรมป้องกัน
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 140,000 220,000

ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
การรับเสด็จ 80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังทัวไป/เลือกตังซ่อม 100,000 100,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  และพวงมาลา

3,000 3,000

ค่าหนังสือเรียน 15,800 15,800

ค่าอุปกรณ์การเรียน
การสอน 15,800 15,800

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 620,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 70,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 120,000 180,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,059,670 1,059,670

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 150,000 210,000

วัสดุอืน 30,000 10,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชันวางแฟ้มตัง 20 
ช่อง
ชันวางแฟ้มตัง 40 
ช่อง 5,500

ตู้เหล็ก 2 บาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

21,000

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300

เครืองพิมพ์เลเซอร์
ชนิด LED สี แบบ 
Network

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เลนส์สําหรับใส่กล้อง 
แคนนอน 600 D

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 20,000 95,000 115,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 60,000 70,000

ค่าไฟฟ้า 15,000 100,000 115,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 30,000 35,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชันวางแฟ้มตัง 20 
ช่อง 2,800 2,800

ชันวางแฟ้มตัง 40 
ช่อง 5,500 11,000

ตู้เหล็ก 2 บาน 5,500 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

21,000 42,000

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,600 12,900

เครืองพิมพ์เลเซอร์
ชนิด LED สี แบบ 
Network

10,000 10,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 814,000 814,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เลนส์สําหรับใส่กล้อง 
แคนนอน 600 D 15,000 15,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายนํา
สายหน้าบ้านนางนารี  
บ้านหนองแสง  หมู่ที 
5

457,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางบ้าน  บ้าน
โคกไชยวาน  หมู่ที 9

368,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างบ้านนายหลอด 
 บ้านวังอ้อยหนู  หมู่ที 
10

365,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านนายครอง
รักษ์  บุตรจันทร์
บ้านโสก  หมู่ที 8

159,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านนายเสาร์  
บ้านโสก  หมู่ที 8

169,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแยกข้างบ้านพ่อพูล 
บ้านดอนสร้างไพร หมู่ 
1

256,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้านนางเลิศ  
สีหาราช
(ต่อจากถนน คสล. 
เดิม) บ้านโสก  หมู่ที 8

38,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้านนายสุบิน 
(ต่อจากถนน คสล. 
เดิม) บ้านทุ่งแก  หมู่ที 
2

63,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายนํา
สายหน้าบ้านนางนารี  
บ้านหนองแสง  หมู่ที 
5

457,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางบ้าน  บ้าน
โคกไชยวาน  หมู่ที 9

368,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างบ้านนายหลอด 
 บ้านวังอ้อยหนู  หมู่ที 
10

365,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านนายครอง
รักษ์  บุตรจันทร์
บ้านโสก  หมู่ที 8

159,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านนายเสาร์  
บ้านโสก  หมู่ที 8

169,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแยกข้างบ้านพ่อพูล 
บ้านดอนสร้างไพร หมู่ 
1

256,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้านนางเลิศ  
สีหาราช
(ต่อจากถนน คสล. 
เดิม) บ้านโสก  หมู่ที 8

38,000

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้านนายสุบิน 
(ต่อจากถนน คสล. 
เดิม) บ้านทุ่งแก  หมู่ที 
2

63,000

วันทีพิมพ์ : 23/8/2561  10:33:15 หน้า : 16/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้านนายอิน
ทวา  บ้านโคกไชยวาน 
 
หมู่ที 4

362,000

ค่าก่อสร้างท่อลอด
เหลียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บล็อก คัลเวิทส์) 
สายนานายสมบัติ  
บ้านทุ่งแก  หมู่ที 2

275,400

ค่าก่อสร้างรางระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนสร้างไพร หมู่ที 1

106,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมอาคารและสิงก่อ
สร้าง

200,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สายเชือม
ระหว่างหมู่บ้าน  สาย
บ้านหนองจาน - บ้าน
ทุ่งมน  หมู่ที 6

380,800

ค่าปรับปรุงทรัพย์สิน

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัย  ประเมิน
ผล  หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการ
จัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อ
สร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้านนายอิน
ทวา  บ้านโคกไชยวาน 
 
หมู่ที 4

362,000

ค่าก่อสร้างท่อลอด
เหลียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บล็อก คัลเวิทส์) 
สายนานายสมบัติ  
บ้านทุ่งแก  หมู่ที 2

275,400

ค่าก่อสร้างรางระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนสร้างไพร หมู่ที 1

106,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมอาคารและสิงก่อ
สร้าง

200,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สายเชือม
ระหว่างหมู่บ้าน  สาย
บ้านหนองจาน - บ้าน
ทุ่งมน  หมู่ที 6

380,800

ค่าปรับปรุงทรัพย์สิน 80,000 80,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัย  ประเมิน
ผล  หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการ
จัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อ
สร้าง

25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,872,000 1,872,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาสว่าง
แดนดิน

รวม 8,174,330 20,000 3,000,000 110,000 80,000 2,588,440 785,520 370,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาสว่าง
แดนดิน

400,000 400,000

รวม 5,871,550 280,000 10,270,160 31,550,000
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