
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 180,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 100,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,983,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

203,700

สํารองจ่าย 387,820

เบียยังชีพคนพิการ 3,552,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 370,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 37,000

เงินเดือนพนักงาน 760,000 595,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 13,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 180,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 100,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,983,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

203,700

สํารองจ่าย 387,820

เบียยังชีพคนพิการ 3,552,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,268,800 3,268,800

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 565,000 773,000 1,708,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 2,600 2,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 83,000 180,000

เงินเดือนพนักงาน 526,000 4,698,240 6,579,240

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 416,040 416,040

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 294,000 420,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 80,000 108,400
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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

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

140,000 75,000

ค่าเช่าบ้าน 51,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 10,000 270,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

20,000

- ค่าใช้จ่ายการจัดตัง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้อง
ถิน

20,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกศึกษาเรียนรู้ในสวน
สัตว์
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

20,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
- ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปศุสัตว์

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

137,000 828,080 1,180,080

ค่าเช่าบ้าน 36,000 175,500 262,500

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 30,000 55,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000 438,000 788,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 70,000 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

20,000

- ค่าใช้จ่ายการจัดตัง
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้อง
ถิน

20,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ 50,000 50,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกศึกษาเรียนรู้ในสวน
สัตว์

10,000 10,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

20,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

200,000 200,000

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปศุสัตว์

5,000
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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

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

100,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมและประชุม
ประชาคมต่าง ๆ ของ
หมู่บ้านในเขต
ตําบลพลับพลา
- ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

75,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 60,000 70,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการบริหารงาน
ทีมีประสิทธิภาพ
- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร
- ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

- ค่าใช้จ่ายในโครงการ
บริหารจัดการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน

40,000

- ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญา              
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

- ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลพลับพลา

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

100,000

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมและประชุม
ประชาคมต่าง ๆ ของ
หมู่บ้านในเขต
ตําบลพลับพลา

18,000 18,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

75,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 190,000 320,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการบริหารงาน
ทีมีประสิทธิภาพ

10,000 10,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร

20,000 20,000

- ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 700,000 700,000

- ค่าใช้จ่ายในโครงการ
บริหารจัดการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน

40,000

- ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญา              
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

- ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลพลับพลา

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

- ค่าตรวจสอบนํา
ประปาหมู่บ้านและนํา
บาดาล

10,000

- ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 
สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่าง ๆ
- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการก่อ
สร้าง/ซ่อมแซมทีอยู่
อาศัยให้กับประชาชนผู้
ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริ

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดการปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
แข่งเรือประเพณีตําบล
พลับพลา

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
สมโภชน์ฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การกิจการ  อปพร.

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 770,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 28,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

- ค่าตรวจสอบนํา
ประปาหมู่บ้านและนํา
บาดาล

10,000

- ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 
สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่าง ๆ

5,000 5,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

283,800 283,800

ค่าใช้จ่ายโครงการก่อ
สร้าง/ซ่อมแซมทีอยู่
อาศัยให้กับประชาชนผู้
ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริ

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดการปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
แข่งเรือประเพณีตําบล
พลับพลา

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
สมโภชน์ฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การกิจการ  อปพร. 150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 65,000 110,000 175,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 170,000 950,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 45,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 130,000 203,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 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

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 145,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000 30,000

วัสดุอืน 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีนวม
โครงชุบ

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร
ด้านบนบานเลือนด้าน
ล่างบานเลือนทึบ

ค่าจัดซือตู้เอกสารบาน
เลือน
ค่าจัดซือโต๊ะพร้อม
เก้าอีทํางาน

ค่าจัดซือโต๊ะพับอเนก
ประสงค์หน้าโฟเมก้า
ขาว

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 205,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 145,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 833,000 833,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 140,000 230,000

วัสดุอืน 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000 30,000 40,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 25,000 30,000

ค่าไฟฟ้า 250,000 250,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีนวม
โครงชุบ 4,500 4,500

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ 47,000 47,000

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร
ด้านบนบานเลือนด้าน
ล่างบานเลือนทึบ

5,500 5,500

ค่าจัดซือตู้เอกสารบาน
เลือน 4,000 4,000 8,000

ค่าจัดซือโต๊ะพร้อม
เก้าอีทํางาน 5,000 5,000

ค่าจัดซือโต๊ะพับอเนก
ประสงค์หน้าโฟเมก้า
ขาว

3,200 3,200

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา 8,500 8,500
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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 ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์

- ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา
- ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 16,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
1

22,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์เพืองาน
ประมวลผล แบบที 1

ค่าจัดซือเครืองปริน
เตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดําสําหรับ
กระดาษ A3

53,000

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ 2,800

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า 2,800

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือถังต้มนํา
ไฟฟ้า 30 ซม.

ค่าเจัดซือ เครืองกรอง
นําสแตนเลส 3 ขัน
ตอน

ครุภัณฑ์โรงงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 22,000 22,000

- ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา

3,300 3,300

- ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ 2,800 2,800

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 16,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
1

22,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์เพืองาน
ประมวลผล แบบที 1

22,000 22,000

ค่าจัดซือเครืองปริน
เตอร์ 6,600 6,600

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดําสําหรับ
กระดาษ A3

53,000

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ 2,800

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า 2,800

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,800 2,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือถังต้มนํา
ไฟฟ้า 30 ซม. 15,000 15,000

ค่าเจัดซือ เครืองกรอง
นําสแตนเลส 3 ขัน
ตอน

20,000 20,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
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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

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครืองเชือม
ไฟฟ้าแบบอินเรเตอร์ 7,000

ค่าจัดซือเครืองตัด
เหล็กไฟเบอร์ 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือ กล้องถ่าย
ภาพนิงระบบดิจิตอล

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือปัมจุ่มนํา(ดูด
โคลน)พร้อมสายยาง
ค่าจัดซือสายส่งนําดับ
เพลิงภายในเคลือบด้วย
ยางสังเคราะห์ไฟเบอร์

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก คุ้มหนองหญ้า
ขาวถึงบ้านยายบ่าย 
(ช่วงที 1) บ้านท่า
ตะเคียน หมู่ที 13

440,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนนหมาย
เลข 24 ไปโรงงานเย็บ
ผ้า บ้านหนองยายเหล่ 
หมู่ที 5

500,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากวัดบ้านกอก
ถึงบ้านนายสมชาย 
บ้านกอก หมู่ที 6

300,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยข้าง
โรงเรียนบ้านปรางค์ถึง
หน้าโบสถ์วัดปรางค์
น้อย บ้านปรางค์ หมู่ที 
9

240,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครืองเชือม
ไฟฟ้าแบบอินเรเตอร์ 7,000

ค่าจัดซือเครืองตัด
เหล็กไฟเบอร์ 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือ กล้องถ่าย
ภาพนิงระบบดิจิตอล 18,000 18,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือปัมจุ่มนํา(ดูด
โคลน)พร้อมสายยาง 7,500 7,500

ค่าจัดซือสายส่งนําดับ
เพลิงภายในเคลือบด้วย
ยางสังเคราะห์ไฟเบอร์

18,000 18,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก คุ้มหนองหญ้า
ขาวถึงบ้านยายบ่าย 
(ช่วงที 1) บ้านท่า
ตะเคียน หมู่ที 13

440,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนนหมาย
เลข 24 ไปโรงงานเย็บ
ผ้า บ้านหนองยายเหล่ 
หมู่ที 5

500,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากวัดบ้านกอก
ถึงบ้านนายสมชาย 
บ้านกอก หมู่ที 6

300,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยข้าง
โรงเรียนบ้านปรางค์ถึง
หน้าโบสถ์วัดปรางค์
น้อย บ้านปรางค์ หมู่ที 
9

240,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สามแยกศาลา 
SML บ้านโนนแดง 
หมู่ที 16

350,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กคุ้มคลองกลาง
ใหญ่ และคุ้ม
คลองกลางน้อย บ้าน
คลองกลาง หมู่ที 15

180,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านทุ่ง 
บ้านกอก หมู่ที 6

150,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกทางเข้า
พืนทีการเกษตร บ้าน
คลองยาง หมู่ 14

200,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายทุ่ง
สรวง บ้านเกาะ หมู่ที 8

200,000

- โครงการก่อสร้างรัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าตะเคียน

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา จากบ้านนาย
บุญธรรม หมู่ 2 ถึงสาม
แยกบ้านสายใจ บ้าน
ปรางค์ หมู่11

240,000

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา จากแยกหลัง
โรงเรียนชุมชน
พลับพลาไปทางบ้าน 
อบต.ลัด พร้อมวางท่อ 
หมู่ที 3

250,000

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา บริเวณหัว
สะพานข้ามคลองถึง
เหมืองชลประทาน หมู่ 
7

220,000

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  14:51:29 หน้า : 15/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สามแยกศาลา 
SML บ้านโนนแดง 
หมู่ที 16

350,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กคุ้มคลองกลาง
ใหญ่ และคุ้ม
คลองกลางน้อย บ้าน
คลองกลาง หมู่ที 15

180,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านทุ่ง 
บ้านกอก หมู่ที 6

150,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกทางเข้า
พืนทีการเกษตร บ้าน
คลองยาง หมู่ 14

200,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายทุ่ง
สรวง บ้านเกาะ หมู่ที 8

200,000

- โครงการก่อสร้างรัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าตะเคียน

200,000 200,000

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา จากบ้านนาย
บุญธรรม หมู่ 2 ถึงสาม
แยกบ้านสายใจ บ้าน
ปรางค์ หมู่11

240,000

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา จากแยกหลัง
โรงเรียนชุมชน
พลับพลาไปทางบ้าน 
อบต.ลัด พร้อมวางท่อ 
หมู่ที 3

250,000

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา บริเวณหัว
สะพานข้ามคลองถึง
เหมืองชลประทาน หมู่ 
7

220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยบ้าน
นางปุ่น  ขับผักแว่น 
บ้านพลับพลา หมู่ที 1

110,000

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ต่อจาก
ซอยข้างกําแพงวัด
คลองยางถึงบ้านนาย
ประจวบ บ้านคลองยาง 
หมู่ที14

110,000

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก รอบหมู่
บ้าน พร้อมวางท่อ 
บ้านบุ หมู่ที 17

180,000

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าบ้านส
.อบต.ชูชีพ ถึงโรงสี
ผู้ใหญ่มานะ ใคร่กระ
โทก บ้านโค้งยาง หมู่ที 
4

260,000

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําจากจุดเดิม
ผ่านหน้าวัดลงทุ่งนา 
สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที 
12

220,000

- โครงการขุดลอกรํา
รางสาธารณประโยชน์ 
บ้านไทย หมู่ที 2

80,000

- โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางชัน 
กํากระโทก บ้านบุยอ 
หมู่ที 18

220,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยบ้าน
นางปุ่น  ขับผักแว่น 
บ้านพลับพลา หมู่ที 1

110,000

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ต่อจาก
ซอยข้างกําแพงวัด
คลองยางถึงบ้านนาย
ประจวบ บ้านคลองยาง 
หมู่ที14

110,000

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก รอบหมู่
บ้าน พร้อมวางท่อ 
บ้านบุ หมู่ที 17

180,000

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าบ้านส
.อบต.ชูชีพ ถึงโรงสี
ผู้ใหญ่มานะ ใคร่กระ
โทก บ้านโค้งยาง หมู่ที 
4

260,000

- โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําจากจุดเดิม
ผ่านหน้าวัดลงทุ่งนา 
สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที 
12

220,000

- โครงการขุดลอกรํา
รางสาธารณประโยชน์ 
บ้านไทย หมู่ที 2

80,000

- โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางชัน 
กํากระโทก บ้านบุยอ 
หมู่ที 18

220,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง
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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

- โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโค้งยาง

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน 30,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 60,000 150,000

รวม 17,454,520 55,000 4,450,000 270,000 325,000 2,754,800 1,117,400 635,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโค้งยาง

50,000 50,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

80,000 80,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 11,000 11,000

เงินอุดหนุนเอกชน 30,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,640,000 1,850,000

รวม 4,732,800 190,500 14,384,980 46,370,000
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