
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 300,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 284,482

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 14,512,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

418,160

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,196,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 119,570 1,642,550 1,066,670 972,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 220,100 143,000 108,000

เงินเดือนพนักงาน 609,100 1,857,540 888,200 261,960

เงินประจําตําแหน่ง 78,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,800 4,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

61,200 168,000 138,000 100,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 300,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 284,482

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 14,512,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

418,160

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,196,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4,245,000 4,245,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

90,800 90,800

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,100 532,100

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,409,950 5,210,740

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 164,510 659,610

เงินเดือนพนักงาน 5,661,540 9,278,340

เงินประจําตําแหน่ง 282,000 360,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 42,000 59,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

650,618 1,117,818
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 72,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 5,000 1,580,000 10,000 5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
พวงมาลา ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

25,000 60,000 20,000

โคงการ"ค่ายศิลปะ
เยาวชนปลอดยาเสพ
ติด

10,000

โครงการกีฬาเพือมวล
ชน "แชลเลนจ์เดยฺ" 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 130,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 100,000

โครงการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมนอก
สถานที

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 170,000

โครงการจัดทําสือใน
การป้องกันยาเสพติด 10,000

โครงการจัดทําสือใน
การป้องกันโรคติดต่อ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 72,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 222,000 1,822,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 150,000 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
พวงมาลา ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง 150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

65,000 170,000

โคงการ"ค่ายศิลปะ
เยาวชนปลอดยาเสพ
ติด

10,000

โครงการกีฬาเพือมวล
ชน "แชลเลนจ์เดยฺ" 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 130,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 100,000

โครงการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมนอก
สถานที

10,000 10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 170,000

โครงการจัดทําสือใน
การป้องกันยาเสพติด 10,000

โครงการจัดทําสือใน
การป้องกันโรคติดต่อ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่างๆ

20,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการแม่บ้าน 144,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการยาม 72,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนํา 23,000

โครงการตังจุดบริการ
เพืออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้
ใช้รถใช้ถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ

50,000

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน 50,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิน
โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษี

โครงการปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ต
โครงการปลูกจิตสํานึก
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

10,000

โครงการปลูกต้นไม้ลด
โลกร้อน 1,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 130,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพสําหรับ
คนพิการและผู้ดูแล

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่างๆ

20,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการแม่บ้าน 144,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการยาม 72,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนํา 23,000

โครงการตังจุดบริการ
เพืออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้
ใช้รถใช้ถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ

50,000

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน 50,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิน 40,000 40,000

โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษี 200,000 200,000

โครงการปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ต 120,000 120,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

10,000

โครงการปลูกต้นไม้ลด
โลกร้อน 1,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 130,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพสําหรับ
คนพิการและผู้ดูแล

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิม
ทักษะการแก้ไขปัญหา
และบริการด้านจราจร

12,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 85,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานนอกสถาน
ที

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การปฐม
พยาบาลเบืองต้น

10,000

โครงการฝึกอาชีพให้
แก่กลุ่มต่างๆ 5,000

โครงการพัฒนาการจัด
เก็บรายได้

โครงการรณรงค์การ
คัดแยกขยะ 5,000

โครงการรณรงค์การ
สวมหมวกนิรภัย 
100%

3,500

โครงการรณรงค์กําจัด
วัชพืชในลําคลอง 3,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันโรคเอดส์

5,000

โครงการรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝก 1,000

โครงการรณรงค์เมาไม่
ขับ 3,500

โครงการรณรงค์ลด
การใช้สารเคมีสําหรับ
เกษตรกร

15,000

โครงการรณรงค์
อนุรักษ์สิงแวดล้อม 5,000

โครงการส่งเสริมการ
จําหน่ายสินค้าชุมชน 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิม
ทักษะการแก้ไขปัญหา
และบริการด้านจราจร

12,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 85,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานนอกสถาน
ที

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การปฐม
พยาบาลเบืองต้น

10,000

โครงการฝึกอาชีพให้
แก่กลุ่มต่างๆ 5,000

โครงการพัฒนาการจัด
เก็บรายได้ 10,000 10,000

โครงการรณรงค์การ
คัดแยกขยะ 5,000

โครงการรณรงค์การ
สวมหมวกนิรภัย 
100%

3,500

โครงการรณรงค์กําจัด
วัชพืชในลําคลอง 3,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันโรคเอดส์

5,000

โครงการรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝก 1,000

โครงการรณรงค์เมาไม่
ขับ 3,500

โครงการรณรงค์ลด
การใช้สารเคมีสําหรับ
เกษตรกร

15,000

โครงการรณรงค์
อนุรักษ์สิงแวดล้อม 5,000

โครงการส่งเสริมการ
จําหน่ายสินค้าชุมชน 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาการ
ปฐมวัย(หนูน้อยรักผัก
สวนครัว)

20,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรและประชาชน
ทัวไป

5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

793,800

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลทุ่ง
ลูกนก

20,000

โครงการให้ความรู้การ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา

25,000

โครงการให้ความรู้
เกียวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

10,000

โครงการให้ความรู้
ความปลอดภัยในชีวิต
เด็ก

15,000

โครงการให้ความรู้
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

10,000

โครงการให้ความรู้
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

12,000

โครงการให้ความรู้
เยาวชนสร้างสรรค์
ประชาธิปไตย

10,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยวันลอยกระทง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาการ
ปฐมวัย(หนูน้อยรักผัก
สวนครัว)

20,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรและประชาชน
ทัวไป

5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

793,800

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลทุ่ง
ลูกนก

20,000

โครงการให้ความรู้การ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา

25,000

โครงการให้ความรู้
เกียวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

10,000

โครงการให้ความรู้
ความปลอดภัยในชีวิต
เด็ก

15,000

โครงการให้ความรู้
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

10,000

โครงการให้ความรู้
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

12,000

โครงการให้ความรู้
เยาวชนสร้างสรรค์
ประชาธิปไตย

10,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยวันลอยกระทง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยวันสงกรานต์(รด
นําขอพรผู็สูงอายุ)

70,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยแห่เทียนเข้า
พรรษา

35,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานกลุ่มต่างๆ 30,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการคัดแยก
ขยะ

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การคัดแยกขยะ 10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับ พรบ
.ข้อมูลข่าวสาร

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ 5,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ปกครองเรือง
โรคติดต่อในเด็ก
ปฐมวัย

15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองเพศ
สัมพันธ์และการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร

15,000

โครงการอบรมให้ควา
รู้การระงับอัคคีภัยเบือง
ต้น

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 2,350,000 5,000 30,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 90,000 30,000

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

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยวันสงกรานต์(รด
นําขอพรผู็สูงอายุ)

70,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยแห่เทียนเข้า
พรรษา

35,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานกลุ่มต่างๆ 30,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการคัดแยก
ขยะ

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การคัดแยกขยะ 10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับ พรบ
.ข้อมูลข่าวสาร

20,000 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ 5,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ปกครองเรือง
โรคติดต่อในเด็ก
ปฐมวัย

15,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองเพศ
สัมพันธ์และการตัง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร

15,000

โครงการอบรมให้ควา
รู้การระงับอัคคีภัยเบือง
ต้น

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 163,000 2,608,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 55,000 155,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 114,400 244,400

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 300,000 5,000 50,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,395,250

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 27,000 25,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 15,200 8,000

ค่าไฟฟ้า 2,000 189,000 60,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 6,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 8,000

ตู้เก็บเอกสาร 10,000

โต๊ะสํานักงาน 10,000

พัดลม 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองสํารองไฟฟ้า 5,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครืองเล่นสนามกลาง
แจ้ง 490,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 110,000 465,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 160,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,395,250

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 105,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 70,000 80,000

วัสดุสํานักงาน 130,000 197,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 96,000 119,200

ค่าไฟฟ้า 330,000 581,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 13,000 13,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 31,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 8,000

ตู้เก็บเอกสาร 10,000

โต๊ะสํานักงาน 10,000

พัดลม 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองสํารองไฟฟ้า 5,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครืองเล่นสนามกลาง
แจ้ง 490,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

วิทยุสือสาร ชนิดมือถือ 36,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 230,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องวงจรปิดพร้อม
ระบบประกาศ ชนิดไร้
สาย

3,200,000

เครืองเล่นดีวีดี

ครุภัณฑ์สํารวจ

บันไดอลูมิเนียม 2,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ข้อต่อทางแยกทางส่ง
นําดับเพลิง 24,000

ปัมสูบนํา 250,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้อง
นําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลทุ่งลูกนก หมู่ที 
13

650,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 13

130,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 21 (นายสง่า)

65,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 21(นางแอน)

65,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที 4

1,500,000

โครงการก่อสร้างถัง
ประปา  หมู่ที 23 477,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

วิทยุสือสาร ชนิดมือถือ 36,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 500,000 730,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องวงจรปิดพร้อม
ระบบประกาศ ชนิดไร้
สาย

3,200,000

เครืองเล่นดีวีดี 3,000 3,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

บันไดอลูมิเนียม 2,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ข้อต่อทางแยกทางส่ง
นําดับเพลิง 24,000

ปัมสูบนํา 250,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้อง
นําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลทุ่งลูกนก หมู่ที 
13

650,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 13

130,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 21 (นายสง่า)

65,000

โครงการวางท่อระบาย
นําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 21(นางแอน)

65,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที 4

1,500,000

โครงการก่อสร้างถัง
ประปา  หมู่ที 23 477,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา  หมู่ที 10 492,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา  หมู่ที 11 489,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา  หมู่ที 8 482,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยาง Para 
Asphaltic 
Concrete โดยวิธี 
Pavement In - 
Place Recycling 
หมู่ที 2

2,855,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In - 
Place Recycling 
หมู่ที 23

3,023,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

460,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 16,500 5,568,000

รวม 19,307,442 35,000 320,000 930,870 19,442,490 838,000 12,547,120 5,558,960
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา  หมู่ที 10 492,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา  หมู่ที 11 489,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา  หมู่ที 8 482,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยาง Para 
Asphaltic 
Concrete โดยวิธี 
Pavement In - 
Place Recycling 
หมู่ที 2

2,855,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In - 
Place Recycling 
หมู่ที 23

3,023,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

460,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 5,594,500

รวม 16,020,118 75,000,000
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