
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

297,104

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,138,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,885

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

427,888

สํารองจ่าย 800,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,168,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

297,104

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,138,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,885

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

427,888

สํารองจ่าย 800,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,168,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,245,000 4,245,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,100 532,100

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600 45,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 458,220 119,570 1,221,710 1,172,310

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 24,000 161,880 98,000

เงินเดือนพนักงาน 1,214,700 880,680 696,720 937,980

เงินวิทยฐานะ 38,500

เงินประจําตําแหน่ง 36,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 9,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

140,445 83,830 161,100 176,650

ค่าเช่าบ้าน 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

100,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,000 450,000 10,000

รายจ่ายให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1,000,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 972,000 1,427,838 5,371,648

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

108,000 155,400 571,280

เงินเดือนพนักงาน 277,800 5,881,080 9,888,960

เงินวิทยฐานะ 38,500

เงินประจําตําแหน่ง 282,000 360,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,000 45,000 62,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

130,970 1,213,440 1,906,435

ค่าเช่าบ้าน 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

100,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,000 280,000 750,000

รายจ่ายให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1,000,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

130,000 130,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
พวงมาลา ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 20,000 60,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

150,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ

100,000

โครงการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมนอก
สถานที่

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

170,000

โครงการจัดทําสื่อใน
การป้องกันยาเสพติด

10,000

โครงการจัดทําสื่อใน
การป้องกันโรคติดต่อ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
พวงมาลา ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

450,000 450,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 90,000 210,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

150,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ

100,000

โครงการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมนอก
สถานที่

10,000 10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

170,000

โครงการจัดทําสื่อใน
การป้องกันยาเสพติด

10,000

โครงการจัดทําสื่อใน
การป้องกันโรคติดต่อ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ต่างๆ

20,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการแม่บ้าน

180,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการยาม

72,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา

23,000

โครงการตั้งจุดบริการ
เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

50,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น

โครงการปลูกจิตสํานึก
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

โครงการปลูกต้นไม้ลด
โลกร้อน

1,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ต่างๆ

20,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการแม่บ้าน

180,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการยาม

72,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา

23,000

โครงการตั้งจุดบริการ
เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ

23,400 23,400

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

50,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น

40,000 40,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

10,000 10,000

โครงการปลูกต้นไม้ลด
โลกร้อน

1,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

120,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพสําหรับคน
พิการและผู้ดูแล

5,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะการแก้ไขปัญหา
และบริการด้านจราจร

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

85,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

10,000

โครงการฝึกอาชีพให้แก่
กลุ่มต่างๆ

5,000

โครงการพัฒนาการจัด
เก็บรายได้

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

120,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพสําหรับคน
พิการและผู้ดูแล

5,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะการแก้ไขปัญหา
และบริการด้านจราจร

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

85,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

400,000 400,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

10,000

โครงการฝึกอาชีพให้แก่
กลุ่มต่างๆ

5,000

โครงการพัฒนาการจัด
เก็บรายได้

10,000 10,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์การ
สวมหมวกนิรภัย 100%

โครงการรณรงค์กําจัด
วัชพืชในลําคลอง

3,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์การป้องกันโรค
เอดส์

5,000

โครงการรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝก

1,000

โครงการรณรงค์เมาไม่
ขับ

โครงการรณรงค์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

5,000

โครงการส่งเสริมการ
จําหน่ายสินค้าชุมชน

2,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาการ
ปฐมวัย(หนูน้อยรักผัก
สวนครัว)

20,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรและประชาชน
ทั่วไป

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์การ
สวมหมวกนิรภัย 100%

3,500 3,500

โครงการรณรงค์กําจัด
วัชพืชในลําคลอง

3,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์การป้องกันโรค
เอดส์

5,000

โครงการรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝก

1,000

โครงการรณรงค์เมาไม่
ขับ

3,500 3,500

โครงการรณรงค์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

5,000

โครงการส่งเสริมการ
จําหน่ายสินค้าชุมชน

2,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาการ
ปฐมวัย(หนูน้อยรักผัก
สวนครัว)

20,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรและประชาชน
ทั่วไป

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

802,480

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลทุ่ง
ลูกนก

20,000

โครงการสํารวจภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โครงการให้ความรู้การ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา

โครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

โครงการให้ความรู้ความ
ปลอดภัยในชีวิตเด็ก

โครงการให้ความรู้ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

802,480

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลทุ่ง
ลูกนก

20,000

โครงการสํารวจภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

490,000 490,000

โครงการให้ความรู้การ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา

25,000 25,000

โครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

10,000 10,000

โครงการให้ความรู้ความ
ปลอดภัยในชีวิตเด็ก

15,000 15,000

โครงการให้ความรู้ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการให้ความรู้
เยาวชนสร้างสรรค์
ประชาธิปไตย

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย
วันลอยกระทง

30,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย
วันสงกรานต์(รดน้ําขอ
พรผู็สูงอายุ)

70,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย
แห่เทียนเข้าพรรษา

35,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานกลุ่มต่างๆ

30,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการคัดแยก
ขยะ

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การคัดแยกขยะ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

12,000 12,000

โครงการให้ความรู้
เยาวชนสร้างสรรค์
ประชาธิปไตย

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย
วันลอยกระทง

30,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย
วันสงกรานต์(รดน้ําขอ
พรผู็สูงอายุ)

70,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย
แห่เทียนเข้าพรรษา

35,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานกลุ่มต่างๆ

30,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการคัดแยก
ขยะ

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้การคัดแยกขยะ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกษตรอินทรีย์และการ
ใช้สานอินทรีย์

15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านบรรจุภัณฑ์

5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เด็กและเยาวชนห่าง
ไกลยาเสพติด

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร

10,000

โครงการอบรมให้ควารู้
การระงับอัคคีภัยเบื้อง
ต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,300,000 10,000 175,000 50,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 90,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกษตรอินทรีย์และการ
ใช้สานอินทรีย์

15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร

10,000 10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านบรรจุภัณฑ์

5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เด็กและเยาวชนห่าง
ไกลยาเสพติด

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร

10,000

โครงการอบรมให้ควารู้
การระงับอัคคีภัยเบื้อง
ต้น

20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 165,000 2,840,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 60,000 230,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 260,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 230,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,000 330,000 10,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

45,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,259,200

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 27,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

15,000

ค่าไฟฟ้า 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้

เครื่องปรับอากาศ 72,800

ถังเก็บน้ํา 22,600

ปัมน้ํา 29,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 130,000 640,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 165,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

45,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,259,200

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 115,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 70,000 80,000

วัสดุสํานักงาน 160,000 207,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

8,000 96,000 119,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 364,000 664,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 13,000 17,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000 20,000 31,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 24,000 24,000

เครื่องปรับอากาศ 954,800 1,027,600

ถังเก็บน้ํา 22,600

ปัมน้ํา 29,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

พัดลม 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 17,000

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 9,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,000 7,500

จอคอมพิวเตอร์ 2,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

30,000

ระบบเสียงทางไกล
อัตโนมัติ

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 7,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลท่็งลูกนก

450,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

พัดลม 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 51,000

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2,600 11,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 15,000

จอคอมพิวเตอร์ 2,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

30,000

ระบบเสียงทางไกล
อัตโนมัติ

500,000 500,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 7,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลท่็งลูกนก

450,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 19/6/2563  13:58:25 หน้า : 22/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา หมู่ที่ 1 ตําบล
ทุ่งลูกนก

614,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา หมู่ที่ 14 ตําบล
ทุ่งลูกนก

431,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา หมู่ที่ 4 ตําบล
ทุ่งลูกนก

500,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

350,000

โครงการจ้างเหมาเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ที่ 5 
ตําบลทุ่งลูกนก

189,000

โครงการจ้างเหมาเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ที่ 7 
ตําบลทุ่งลูกนก

209,000

โครงการติดตั้งเครื่อง
กรองน้ําประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 23

156,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา หมู่ที่ 1 ตําบล
ทุ่งลูกนก

614,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา หมู่ที่ 14 ตําบล
ทุ่งลูกนก

431,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา หมู่ที่ 4 ตําบล
ทุ่งลูกนก

500,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

350,000

โครงการจ้างเหมาเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ที่ 5 
ตําบลทุ่งลูกนก

189,000

โครงการจ้างเหมาเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ที่ 7 
ตําบลทุ่งลูกนก

209,000

โครงการติดตั้งเครื่อง
กรองน้ําประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 23

156,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางพาราแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In-
Place Recycling  หมู่
ที่ 23

7,171,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางพาราแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In-
Place Recycling  หมู่
ที่ 4

4,215,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก

โครงการต่อเติมปรับ
ปรุงห้องรับประทาน
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลท่็งลูกนก

150,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 460,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,276,000

รวม 20,238,877 40,000 19,882,165 315,000 1,244,880 4,473,210 823,000 12,077,020
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางพาราแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In-
Place Recycling  หมู่
ที่ 23

7,171,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางพาราแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In-
Place Recycling  หมู่
ที่ 4

4,215,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก

โครงการต่อเติมปรับ
ปรุงห้องรับประทาน
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลท่็งลูกนก

150,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 460,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 5,286,000

รวม 2,154,170 18,751,678 80,000,000
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