
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสบทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 90,590

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 68,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,986,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

168,590

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,027,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 441,360

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000

เงินเดือนพนักงาน 1,004,160 636,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 5,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสบทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 90,590

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 68,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,986,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

168,590

สํารองจ่าย 100,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,027,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,713,600 1,713,600

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 108,000 549,360 1,098,720

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 72,000 144,000

เงินเดือนพนักงาน 269,400 221,280 3,384,320 5,515,760

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 253,680 253,680

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 216,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 18,000 90,000 143,000
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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

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

130,000 70,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 420,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตังท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 60,000 70,000

ค่าเดินทางไปราชการ

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา เพือต้านยา
เสพติด ตําบลบางจาน

60,000

โครงการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิน

โครงการจัดกิจกรรม
ตามแนวทางการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่  
ชุมชนน่าอยู่
โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ  
 บดินทรเทพยวรางกูร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

700,000 900,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 124,000 202,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 190,000 620,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 65,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตังท้องถิน 300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 20,000 100,000 280,000

ค่าเดินทางไปราชการ 200,000 200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา เพือต้านยา
เสพติด ตําบลบางจาน

60,000

โครงการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิน

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
ตามแนวทางการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่  
ชุมชนน่าอยู่

30,000 30,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ  
 บดินทรเทพยวรางกูร

50,000 50,000
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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

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ
โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษี เพือเพิม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน 30,000

โครงการจัดภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชี
สาม
โครงการนิเทศและการ
จัดการเรียนการสอน

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 
ตําบลบางจาน
โครงการประกัน
คุณภาพภายใน (ศพด
.)

โครงการประชุม
ประชาคมผู้สูงอายุ
ตําบลบางจาน

20,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองนักเรียน

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในตําบลบาง
จาน

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อโรค
ไข้เลือดออก

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 30,000 30,000

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 50,000 50,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 30,000 30,000

โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษี เพือเพิม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

10,000 10,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

300,000 300,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน 30,000

โครงการจัดภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชี
สาม

2,000 2,000

โครงการนิเทศและการ
จัดการเรียนการสอน 2,000 2,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 
ตําบลบางจาน

20,000 20,000

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน (ศพด
.)

10,000 10,000

โครงการประชุม
ประชาคมผู้สูงอายุ
ตําบลบางจาน

20,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองนักเรียน 5,000 5,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในตําบลบาง
จาน

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อโรค
ไข้เลือดออก

20,000

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  11:48:44 หน้า : 6/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ  
เช่น  เทศกาลปีใหม่  
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
โครงการปัจฉิมนิเทศ
เด็กและผู้ปกครอง

โครงการฝึกศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกห้อง
เรียน

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
บางจาน

20,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาทักษะคณะ
กรรมการบริหาร ศพด
. ด้านบริหารจัดการ
โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และครอบ
ครัว

20,000

โครงการรักนํา  รักป่า 
รักษาแผ่นดิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ  
เช่น  เทศกาลปีใหม่  
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ

10,000 10,000

โครงการปัจฉิมนิเทศ
เด็กและผู้ปกครอง 5,000 5,000

โครงการฝึกศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกห้อง
เรียน

40,000 40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

300,000 300,000

โครงการพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

10,000 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
บางจาน

20,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาทักษะคณะ
กรรมการบริหาร ศพด
. ด้านบริหารจัดการ

5,000 5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และครอบ
ครัว

20,000

โครงการรักนํา  รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 1,000 1,000
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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

โครงการลอกคู คลอง 
หนอง บึง เพือกําจัด
วัชพืชทีกีดขวางทางนํา
ในตําบลบางจาน

100,000

โครงการวันผู้สูงอายุ 20,000

โครงการศึกษาดูงาน
และฝึกอบรมอาชีพ
เรียนรู้ตามหลักปรัช
ญญาเศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถินสําหรับเด็กและ
เยาวชน

40,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ
แก่ผู้สูงอายุตําบลบาง
จาน

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
นันทนาการในเด็กและ
เยาวชน

30,000

โครงการส่งเสริมศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

20,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเพือ
พัฒนาการสมวัย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ประชา
สัมพันธ์ต่อต้านและ
ป้องกันยาเสพติด

10,000

โครงการสืบสานวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลอกคู คลอง 
หนอง บึง เพือกําจัด
วัชพืชทีกีดขวางทางนํา
ในตําบลบางจาน

100,000

โครงการวันผู้สูงอายุ 20,000

โครงการศึกษาดูงาน
และฝึกอบรมอาชีพ
เรียนรู้ตามหลักปรัช
ญญาเศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถินสําหรับเด็กและ
เยาวชน

40,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ
แก่ผู้สูงอายุตําบลบาง
จาน

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
นันทนาการในเด็กและ
เยาวชน

30,000

โครงการส่งเสริมศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

20,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเพือ
พัฒนาการสมวัย

2,000 2,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

209,300 209,300

โครงการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ประชา
สัมพันธ์ต่อต้านและ
ป้องกันยาเสพติด

10,000

โครงการสืบสานวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

30,000

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  11:48:44 หน้า : 10/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการให้บริการจัด
เก็บภาษีเคลือนที

โครงการอนุรักษ์ความ
เป็นไทยเนืองในวัน
ภาษาไทย
โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พรบ
.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ  พ.ศ. 2540

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองการป้องกัน
และปราบปรามการท
จริต

โครงการอบรมให้
ความรู้และป้องกันโรค
เอดส์

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้อาชีพขนมไทย 
,เบเกอรี และเครืองดืม
สุขภาพ

20,000

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนสําหรับขับ
เคลือนโครงการสัตว์
ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ

40,000

จัดงานวันรัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 200,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 55,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 270,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการให้บริการจัด
เก็บภาษีเคลือนที 10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์ความ
เป็นไทยเนืองในวัน
ภาษาไทย

2,000 2,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พรบ
.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ  พ.ศ. 2540

10,000 10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองการป้องกัน
และปราบปรามการท
จริต

20,000 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้และป้องกันโรค
เอดส์

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้อาชีพขนมไทย 
,เบเกอรี และเครืองดืม
สุขภาพ

20,000

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนสําหรับขับ
เคลือนโครงการสัตว์
ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ

40,000

จัดงานวันรัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาติ 50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 70,000 200,000 800,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 85,000 195,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 240,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 210,000 535,000
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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

วัสดุกีฬา 60,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 10,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน ระดับ 6-7

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
(มอก.)  จํานวน  1  ใบ

โต๊ะทํางาน ระดับ 6-7

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)
เครืองพิมพ์ 
Multfunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED สี

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 60,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 30,000 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 203,840 203,840

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 100,000 125,000

วัสดุอืน 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 350,000 350,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน ระดับ 6-7 4,000 4,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
(มอก.)  จํานวน  1  ใบ 5,500 5,500

โต๊ะทํางาน ระดับ 6-7 7,000 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)

16,000 16,000

เครืองพิมพ์ 
Multfunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED สี

17,000 17,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 2,500 2,500
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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 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 บ้านวัดชีสาม 
หมู่ 1 (พร้อมราง
ระบายนํา คสล.)

240,700

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 1 บ้านไล่เบีย หมู่ 
6 (พร้อมท่อระบายนํา)

729,000

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 5 บ้านวัดโลกา 
หมู่ 3 (พร้อมท่อระบาย
นํา)

710,700

โครงการวางท่อระบาย
นํา ซอย 6 หมู่ 1 123,500

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
หลังทีทําการ อบต. หมู่ 
1

2,223,500

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงิน
สนับสนุนเพือเสริม
ทักษะวิทยาศาสตร์

โครงการค่าย
คณิตศาสตร์
โครงการค่ายภาษา
อังกฤษเพือพัฒนา
ทักษะภาษาต่าง
ประเทศเพือรองรับอา
เซียน

โครงการค่ายวิทยา
ศาสตร์

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  11:48:44 หน้า : 15/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 บ้านวัดชีสาม 
หมู่ 1 (พร้อมราง
ระบายนํา คสล.)

240,700

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 1 บ้านไล่เบีย หมู่ 
6 (พร้อมท่อระบายนํา)

729,000

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 5 บ้านวัดโลกา 
หมู่ 3 (พร้อมท่อระบาย
นํา)

710,700

โครงการวางท่อระบาย
นํา ซอย 6 หมู่ 1 123,500

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
หลังทีทําการ อบต. หมู่ 
1

2,223,500

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงิน
สนับสนุนเพือเสริม
ทักษะวิทยาศาสตร์

90,000 90,000

โครงการค่าย
คณิตศาสตร์ 36,000 36,000

โครงการค่ายภาษา
อังกฤษเพือพัฒนา
ทักษะภาษาต่าง
ประเทศเพือรองรับอา
เซียน

36,000 36,000

โครงการค่ายวิทยา
ศาสตร์ 36,000 36,000
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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

โครงการจัดงานพระ
นครคีรี - เมืองเพชร  
ครังที  33  ประจําปี  พ
.ศ. 2562  อําเภอเมือง
เพชรบุรี  จังหวัด
เพชรบุรี

15,000

โครงการบริหาร
อํานวยการศูนย์
ประสานการปฏิบัติการ
ร่วมและอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

11,000

โครงการพัฒนาทักษะ
เพือการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาส่ง
เสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการสอน
วิชาสังคมศึกษา
เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน โรงเรียนวัดโพธฺ์ทัย
มณีฯ

รวม 9,494,980 100,000 4,327,400 235,000 51,000 2,964,520 1,148,600 260,000

วันทีพิมพ์ : 27/9/2561  11:48:44 หน้า : 17/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานพระ
นครคีรี - เมืองเพชร  
ครังที  33  ประจําปี  พ
.ศ. 2562  อําเภอเมือง
เพชรบุรี  จังหวัด
เพชรบุรี

15,000

โครงการบริหาร
อํานวยการศูนย์
ประสานการปฏิบัติการ
ร่วมและอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

11,000

โครงการพัฒนาทักษะ
เพือการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์

90,000 90,000

โครงการพัฒนาส่ง
เสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000 30,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการสอน
วิชาสังคมศึกษา

90,000 90,000

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน โรงเรียนวัดโพธฺ์ทัย
มณีฯ

272,000 272,000

รวม 1,690,540 695,280 10,731,680 31,699,000
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