
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ 86,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 127,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,300,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

180,000

สํารองจ่าย 450,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 988,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 492,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 40,000

เงินเดือนพนักงาน 909,060

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ 86,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 127,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,300,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

180,000

สํารองจ่าย 450,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 988,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,886,400 1,886,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 348,000 1,097,000 1,937,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 4,000 5,000 19,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 103,000 203,000

เงินเดือนพนักงาน 615,360 3,468,380 4,992,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 192,000 192,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 132,000 216,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3,600

ค่าเช่าบ้าน 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 210,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

10,000

- ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 30,000

- โครงการการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
    (ค่าอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก )

- โครงการแข่งขันกีฬา
หมู่บ้านและตําบล 60,000

- โครงการคัดแยกขยะ

- โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ 
ปี 2562

30,000

- โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการจัดหาเครื่อง
แบบสําหรับนักเรียน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 90,000 130,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 150,000 183,600

ค่าเช่าบ้าน 18,000 108,000 186,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 15,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 330,000 520,000 1,060,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

20,000 30,000

- ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 60,000 90,000

- โครงการการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
    (ค่าอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก )

206,000 206,000

- โครงการแข่งขันกีฬา
หมู่บ้านและตําบล 60,000

- โครงการคัดแยกขยะ 5,000 5,000

- โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ 
ปี 2562

30,000

- โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000 30,000

- โครงการจัดหาเครื่อง
แบบสําหรับนักเรียน 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

20,000

- โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถฯ

20,000

- โครงการปฐมนิเทศ
และประชุมผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ ศพด.

- โครงการประชุมภาคี
เครือข่ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

- โครงการป้องกัน
ระวังภัยเด็กจมนํ้า
- โครงการเปิดบ้าน
ปฐมวัย

- โครงการเปิดโลกอา
เซียน
- โครงการผักดีมี
ประโยชน์

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูให้มีทักษะ
การสื่อสาร  
     ภาษาต่างประเทศ
โดยเจ้าของภาษา
- โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

- โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้
- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
   (ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

20,000

- โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถฯ

20,000

- โครงการปฐมนิเทศ
และประชุมผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ ศพด.

10,000 10,000

- โครงการประชุมภาคี
เครือข่ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

5,000 5,000

- โครงการป้องกัน
ระวังภัยเด็กจมนํ้า 5,000 5,000

- โครงการเปิดบ้าน
ปฐมวัย 10,000 10,000

- โครงการเปิดโลกอา
เซียน 5,000 5,000

- โครงการผักดีมี
ประโยชน์ 8,000 8,000

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูให้มีทักษะ
การสื่อสาร  
     ภาษาต่างประเทศ
โดยเจ้าของภาษา

5,000 5,000

- โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

5,000 5,000

- โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 50,000 50,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
   (ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

72,000 72,000

- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
     ด้านคอมพิวเตอร์

- โครงการออกเยี่ยม
บ้าน
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โปรแกรมแผนที่ภาษี

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้   กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน
โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่บริการประชาชน

โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตําบลหนอง
จอก

10,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 30,000

โครงการประชุมประ
ชาคมหม่◌ูบ้าน/ตําบล
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น 30,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งาน
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
     ด้านคอมพิวเตอร์

5,000 5,000

- โครงการออกเยี่ยม
บ้าน 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โปรแกรมแผนที่ภาษี 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น

227,240 227,240

ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้   กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

5,000 5,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 80,000 80,000

โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่บริการประชาชน 20,000 20,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตําบลหนอง
จอก

10,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 30,000

โครงการประชุมประ
ชาคมหม่◌ูบ้าน/ตําบล 10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น 30,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งาน

250,000 250,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนร้◌ูเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผ้◌ูสูงอายุ 30,000

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณี ศาสนา และ
วัฒนธรรม

300,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการหมอดิน 5,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 130,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,000

วันที่พิมพ์ : 25/9/2561  13:05:27 หน้า : 9/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนร้◌ูเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 20,000 20,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผ้◌ูสูงอายุ 30,000

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณี ศาสนา และ
วัฒนธรรม

300,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 20,000 20,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการหมอดิน 5,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 110,000 290,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 80,000 130,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 320,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 25,000 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 389,000 389,000

วัสดุการเกษตร 5,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 90,000 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

วัสดุสํานักงาน 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 600,000

ค่าไฟฟ้า 350,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  ฉากกั้นห้อง

- เครื่องปรับอากาศ

- ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน 11,000

- ตู้เหล็กเก็บแผนที่ 5 
ลิ้นชัก 18,000

-เก้าอี้ทํางาน

เก้าอี้สํานักงาน

-เก้าอี้สํานักงาน 4,000

-โซฟาหนัง

-ต้◌ูเหล็ก    แบบ 2 
บาน

-ตู้เหล็ก   ชนิด 40 
ช่อง 4,500

-ต้◌ูเหล็ก  ชนิด 40 
ช่อง

-ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก

-โต๊ะทํางาน

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 
(สําหรับห้องประชุม
สภา อบต.)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 10,000 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000 30,000 75,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 80,000 120,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 8,000 50,000 58,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 600,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 550,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  ฉากกั้นห้อง 8,000 8,000

- เครื่องปรับอากาศ 28,000 28,000

- ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน 11,000

- ตู้เหล็กเก็บแผนที่ 5 
ลิ้นชัก 18,000

-เก้าอี้ทํางาน 4,000 4,000

เก้าอี้สํานักงาน 6,000 6,000

-เก้าอี้สํานักงาน 4,000

-โซฟาหนัง 12,000 12,000

-ต้◌ูเหล็ก    แบบ 2 
บาน 11,000 11,000

-ตู้เหล็ก   ชนิด 40 
ช่อง 4,500

-ต้◌ูเหล็ก  ชนิด 40 
ช่อง 4,500 4,500

-ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 7,900 7,900

-โต๊ะทํางาน 6,900 6,900 13,800

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 
(สําหรับห้องประชุม
สภา อบต.)

250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

-เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

เครื่องสํารองไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

-เครื่องขยายเสียง 
Power Amplifier ( 
เพาเวอร์แอมป์)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่

170,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

-เครื่องสูบนํ้า (แบบ
ไดโว่) 6,000

-เครื่องสูบนํ้า (แบบ
หอยโข่ง) 44,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

- เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการจัดซื้อจัด
จ้างติดตั้งเครื่องออก
กําลังกาย   
     ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองจอก

229,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000

-เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 21,000 21,000

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

2,600 2,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 2,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

-เครื่องขยายเสียง 
Power Amplifier ( 
เพาเวอร์แอมป์)

25,000 25,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่

150,000 320,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

-เครื่องสูบนํ้า (แบบ
ไดโว่) 6,000

-เครื่องสูบนํ้า (แบบ
หอยโข่ง) 44,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

- เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA

28,200 28,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการจัดซื้อจัด
จ้างติดตั้งเครื่องออก
กําลังกาย   
     ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองจอก

229,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. โครงการจัดซื้อจัด
จ้างติดตั้งเครื่องออก
กําลังกาย  
     หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
เกตุ

106,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1
 บ้านคลองสายหนึ่ง

199,000

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านหนองบัว

90,000

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
     หมู่ที่ 4  บ้านหนอง
เกตุ

1,392,000

4. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน
หันตะเภา

89,000

5. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 11 
บ้านบ่อพันงู

199,000

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 
บ้านหนองเตาปูน

199,000

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
     หมู่ที่ 14 บ้านห้วย
ยาง

199,000

โครงการก่อสร้างราง
ส่งนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู

89,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. โครงการจัดซื้อจัด
จ้างติดตั้งเครื่องออก
กําลังกาย  
     หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
เกตุ

106,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1
 บ้านคลองสายหนึ่ง

199,000

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านหนองบัว

90,000

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
     หมู่ที่ 4  บ้านหนอง
เกตุ

1,392,000

4. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน
หันตะเภา

89,000

5. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 11 
บ้านบ่อพันงู

199,000

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 13 
บ้านหนองเตาปูน

199,000

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
     หมู่ที่ 14 บ้านห้วย
ยาง

199,000

โครงการก่อสร้างราง
ส่งนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู

89,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดวางท่อ
ระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ

199,000

โครงการเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 12  บ้าน
แคใหญ่

250,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 
บ้านหนองบัว

88,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายเพื่อจ้างออก
แบบ และควบคุมงาน 400,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000

1. เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน

2. เงินอุดหนุน
การอบรม/ศึกษานอก
สถานที่
3. เงินอุดหนุน
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

รวม 8,174,000 1,640,000 99,900 450,000 65,000 5,814,800 60,000 253,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดวางท่อ
ระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ

199,000

โครงการเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 12  บ้าน
แคใหญ่

250,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 
บ้านหนองบัว

88,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายเพื่อจ้างออก
แบบ และควบคุมงาน 400,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 20,000 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000

1. เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 648,000 648,000

2. เงินอุดหนุน
การอบรม/ศึกษานอก
สถานที่

60,000 60,000

3. เงินอุดหนุน
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

60,000 60,000

รวม 3,425,360 90,000 10,901,240 30,973,900
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