
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทนการออก
จากงานโดยไม่มีความ
ผิด

10,000

เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่
ความตาย

30,000

เงินทดแทนกรณี
พนักงานประสบ
อันตรายเจ็บป่วยหรือ
สูญหายเนื่องจากการทํา
งานให้ราชการ

10,000

เงินทําขวัญพนักงาน
และลูกจ้าง

10,000

เงินสงเคราะห์ผู้ประสบ
ภัยเนื่องจากการช่วย
เหลือราชการ

10,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

10,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
(องค์กรสวัสดิการชุมชน)

180,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทนการออก
จากงานโดยไม่มีความ
ผิด

10,000

เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่
ความตาย

30,000

เงินทดแทนกรณี
พนักงานประสบ
อันตรายเจ็บป่วยหรือ
สูญหายเนื่องจากการทํา
งานให้ราชการ

10,000

เงินทําขวัญพนักงาน
และลูกจ้าง

10,000

เงินสงเคราะห์ผู้ประสบ
ภัยเนื่องจากการช่วย
เหลือราชการ

10,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

10,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
(องค์กรสวัสดิการชุมชน)

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบโครงการ
ดําเนินงานระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

170,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 324,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

170,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,472,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

222,000

สํารองจ่าย 280,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,728,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 171,400 1,601,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบโครงการ
ดําเนินงานระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

170,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 324,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

170,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,472,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

222,000

สํารองจ่าย 280,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,728,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

43,000 43,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

87,000 87,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 520,000 520,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

43,000 43,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 928,000 138,000 488,700 3,327,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000 181,000

เงินเดือนพนักงาน 1,373,600 819,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 272,900

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 5,000

ค่าเบี้ยประชุม 15,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 5,000 5,000 144,000

ค่าเช่าบ้าน 102,000 102,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล

ค่าโฆษณาเผยแพร่

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 70,000 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000 160,000 50,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี

ค่าถ่ายเอกสารและค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 5,000 18,000 84,000 107,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

5,000 22,000 36,000 256,000

เงินเดือนพนักงาน 773,000 189,000 4,486,000 7,641,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 212,000 484,900

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 294,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 45,000 145,000

ค่าเบี้ยประชุม 15,000 35,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 542,600 816,600

ค่าเช่าบ้าน 5,000 330,000 539,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล 20,000 20,000

ค่าโฆษณาเผยแพร่ 40,000 40,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 15,000 93,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000 70,000 493,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี

27,000 27,000

ค่าถ่ายเอกสารและค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

3,000 6,200 9,200
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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

ค่าถ่่ายเอกสารและค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

2,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าเบี้ยประกันภัย 1,500 1,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการจัดกิจกรรม
แห่เทียนเข้าพรรษา

20,000

- โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์รดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุ

60,000

- โครงการประกวด
กิจกรรมด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ประเพณี

10,000

ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ 350,000

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
งาน อบต.

30,000

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
งานของ อบต.

15,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าถ่่ายเอกสารและค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

2,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 30,000 30,000

ค่าเบี้ยประกันภัย 32,000 34,500

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000 70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการจัดกิจกรรม
แห่เทียนเข้าพรรษา

20,000

- โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์รดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุ

60,000

- โครงการประกวด
กิจกรรมด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ประเพณี

10,000

ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ 350,000

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
งาน อบต.

220,000 250,000

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
งานของ อบต.

40,000 55,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 520,000 520,000
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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

โครงการ อบต.สัญจร

โครงการการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการป้องกัน
การทุจริต

โครงการจัดงานบางขุน
ไทร Sea Salt & Light

700,000

โครงการจัดงานวันเด็ก

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

15,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะชุมชน

50,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

24,000

โครงการปลูกป่าทด
แทน

8,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติภัยทางถนน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.สัญจร 10,000 10,000

โครงการการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการป้องกัน
การทุจริต

30,000 30,000

โครงการจัดงานบางขุน
ไทร Sea Salt & Light

700,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 100,000 100,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 200,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

25,000 25,000

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

15,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะชุมชน

50,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

24,000

โครงการปลูกป่าทด
แทน

8,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติภัยทางถนน

20,000 20,000
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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

โครงการฝึกอบรม อป
พร.

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

60,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน อบต.

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต.

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
และเครือข่ายการ
ดําเนินงานด้านสุขภาพ

250,000

โครงการสงเคราะห์
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาส

30,000

โครงการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการ
จราจรเบื้องต้น

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562  19:43:51 หน้า : 11/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม อป
พร.

60,000 60,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

10,000 10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

60,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน อบต.

200,000 200,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต.

220,000 220,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
และเครือข่ายการ
ดําเนินงานด้านสุขภาพ

250,000

โครงการสงเคราะห์
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาส

30,000

โครงการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการ
จราจรเบื้องต้น

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

โครงการส่งเสริม
บทบาทสภาเด็กและ
เยาวชน

50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการสานฝันวัยใส 
พื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชน
น่าอยู่

90,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 220,000 50,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,000 2,500

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
บทบาทสภาเด็กและ
เยาวชน

50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

695,700 695,700

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการสานฝันวัยใส 
พื้นที่สร้างสรรค์ ชุมชน
น่าอยู่

90,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000 210,000 510,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 80,000 105,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 105,000 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 30,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 405,000 517,500

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000 70,000
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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

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 250,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 15,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี่สํานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เช็ค

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 746,800 746,800

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 175,000 445,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,000 9,000

วัสดุสํานักงาน 275,000 310,000

วัสดุอื่น 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000 74,000 94,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 12,000 35,000 47,000

ค่าไฟฟ้า 7,000 240,000 247,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี่สํานักงาน 5,000 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เช็ค 30,000 30,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง

9,500 9,500

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 80,000 80,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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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

เครื่องรับวิทยุกระจาย
เสียงชนิดไร้สาย

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรงครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000

เครื่องสูบน้ํา

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง

130,000

ชุดเครื่องเล่นสนามเด็ก
เล่น

200,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

พ่วงข้างรถจักรยานยนต์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้าง
ควบคุมงาน

50,000

โครงการปรับปรุงไหล่
ทาง ค.ส.ล. ถนนสาย 
พบ.ถ.36-002 หมู่ที่ 1 
ตําบลบางขุนไทร

191,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องรับวิทยุกระจาย
เสียงชนิดไร้สาย

220,000 220,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

5,000 5,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรงครุภัณฑ์

50,000 50,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000

เครื่องสูบน้ํา 82,400 82,400

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง

130,000

ชุดเครื่องเล่นสนามเด็ก
เล่น

200,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ 25,000 25,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้าง
ควบคุมงาน

50,000

โครงการปรับปรุงไหล่
ทาง ค.ส.ล. ถนนสาย 
พบ.ถ.36-002 หมู่ที่ 1 
ตําบลบางขุนไทร

191,000
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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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

50,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่งและ
แหล่งหอยแครง

100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการอิสลามศึกษา 18,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการกิจกรรมวันต่อ
ต้านยาเสพติด

8,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อจ้างครูทําการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

50,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,000 18,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่งและ
แหล่งหอยแครง

100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการอิสลามศึกษา 18,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการกิจกรรมวันต่อ
ต้านยาเสพติด

8,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อจ้างครูทําการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์

78,000 78,000
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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

โครงการจัดกิจกรรม
ร่วมงานพระนครคีรี
เมืองเพชร ครั้งที่ 34 
ประจําปี 2563

30,000

โครงการจัดงาน "เปิด
โลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 
11 ประจําปี 2563

50,000

โครงการจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการ

6,000

โครงการจ้างครูทําการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์

โครงการจ้างครูทําการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการจ้างครูสอนวิชา
นาฎศิลป์

โครงการวางท่อขยาย
เขตจ่ายน้ําประปา
บริเวณ หมู่ที่ 2 ซอย 2

423,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างความเข้มแข็ง
ระดับหมู่บ้าน ตําบล 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อําเภอ
บ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี

13,000

โครงการอาหารกลางวัน

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562  19:43:51 หน้า : 21/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรม
ร่วมงานพระนครคีรี
เมืองเพชร ครั้งที่ 34 
ประจําปี 2563

30,000

โครงการจัดงาน "เปิด
โลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 
11 ประจําปี 2563

50,000

โครงการจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการ

6,000

โครงการจ้างครูทําการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์

50,000 50,000

โครงการจ้างครูทําการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

50,000 50,000

โครงการจ้างครูสอนวิชา
นาฎศิลป์

22,000 22,000

โครงการวางท่อขยาย
เขตจ่ายน้ําประปา
บริเวณ หมู่ที่ 2 ซอย 2

423,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างความเข้มแข็ง
ระดับหมู่บ้าน ตําบล 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อําเภอ
บ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี

13,000

โครงการอาหารกลางวัน 676,000 676,000
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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
โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน

รวม 13,626,400 208,000 2,991,500 1,028,000 601,000 3,030,000 1,462,200 283,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน

456,000 456,000

รวม 4,738,500 682,000 13,349,400 42,000,000
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