
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 227,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,380,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

276,640

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,120,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 519,800 519,200

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 90,900 39,800

เงินเดือนพนักงาน 516,900

เงินอืนๆ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 227,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,380,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

276,640

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,120,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,200 42,200

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,022,400 1,022,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 515,000 515,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,200 42,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 650,000 2,040,000 3,729,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 20,000 20,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 50,000 72,000 146,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 100,000 174,000 404,700

เงินเดือนพนักงาน 1,158,000 4,460,000 6,134,900

เงินอืนๆ 20,000 4,000 24,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญของรางวัล
หรือเงินรางวัลในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของ  อบ
ต.

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ 
 กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลาสําหรับงาน
รัฐพิธีหรืองานวัน
สําคัญต่างๆตามวาระ
และโอกาสทีจําเป็น

โครงการ  อบต.เคลือน
ที 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 294,000 378,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

950,000 950,000

ค่าเช่าบ้าน 141,600 161,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 30,000 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 160,000 1,689,000 1,949,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 260,000 260,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญของรางวัล
หรือเงินรางวัลในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของ  อบ
ต.

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 80,000 210,000 320,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 8,000 8,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

399,000 399,000

ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ 
 กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลาสําหรับงาน
รัฐพิธีหรืองานวัน
สําคัญต่างๆตามวาระ
และโอกาสทีจําเป็น

10,000 10,000

โครงการ  อบต.เคลือน
ที 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมเพือ
ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพทางภาษา
อังกฤษ

โครงการจัดการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถิน  
หรือสมาชิกสภาท้อง
ถิน  และหรือเลือกตัง
ซ่อมสมาชิกสภาท้อง
ถิน

โครงการจัดตังจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่

โครงการจัดตังจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เรืองพิษภัยจาก
ยาเสพติด

20,000

โครงการบําบัดทุกข์
บํารุงสุขแบบ ABC 10,000

โครงการประชุม
ประชาคมแผนพัฒนา
สามปี  และบูรณาการ
ร่วมแผนชุมชน

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.)

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพให้กับ
คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาอบต.  พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง อบต.ลาน
ตากฟ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมเพือ
ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

100,000 100,000

โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพทางภาษา
อังกฤษ

50,000 50,000

โครงการจัดการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถิน  
หรือสมาชิกสภาท้อง
ถิน  และหรือเลือกตัง
ซ่อมสมาชิกสภาท้อง
ถิน

100,000 100,000

โครงการจัดตังจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่

10,000 10,000

โครงการจัดตังจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

10,000 10,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เรืองพิษภัยจาก
ยาเสพติด

20,000

โครงการบําบัดทุกข์
บํารุงสุขแบบ ABC 10,000

โครงการประชุม
ประชาคมแผนพัฒนา
สามปี  และบูรณาการ
ร่วมแผนชุมชน

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.)

120,000 120,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพให้กับ
คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาอบต.  พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง อบต.ลาน
ตากฟ้า

260,000 260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)ชุดใหม่

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ประชาชนเกียว
กับการป้องกันและ
ระงับโรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังควบคุม  ป้องกัน
และระงับการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการศึกษาดูงาน
ของกลุ่มอาชีพตําบล
ลานตากฟ้า

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

10,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีลอย
กระทง

80,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเพือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลลานตากฟ้า

100,000

โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาสาสมัครเฝ้า
ระวังอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

120,000

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)ชุดใหม่

150,000 150,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ประชาชนเกียว
กับการป้องกันและ
ระงับโรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังควบคุม  ป้องกัน
และระงับการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 60,000 60,000

โครงการศึกษาดูงาน
ของกลุ่มอาชีพตําบล
ลานตากฟ้า

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

10,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีลอย
กระทง

80,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเพือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลลานตากฟ้า

100,000

โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาสาสมัครเฝ้า
ระวังอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

120,000

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมความรู้
เพือพัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุตําบลลานตาก
ฟ้า

120,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีของรัฐเพือ
เพิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน

โครงการอบรมเยาวชน 
"ต้นกล้าคุณธรรมตาม
แนววิถีพุทธ"

โครงการอบรมเสริม
สร้างความรู้ความเข้า
ใจด้านการตรวจสอบ
ภายใน

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ

โครงการอบรมให้
ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  พ.ศ
.2540  แก่ผู้นําชุมชน  
คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต.  พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างอบต
.ลานตากฟ้า

โครงการอบรมให้
ความรู้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมความรู้
เพือพัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุตําบลลานตาก
ฟ้า

120,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีของรัฐเพือ
เพิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน

40,000 40,000

โครงการอบรมเยาวชน 
"ต้นกล้าคุณธรรมตาม
แนววิถีพุทธ"

30,000 30,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างความรู้ความเข้า
ใจด้านการตรวจสอบ
ภายใน

10,000 10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ

10,000 10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  พ.ศ
.2540  แก่ผู้นําชุมชน  
คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต.  พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างอบต
.ลานตากฟ้า

30,000 30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 80,000 260,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 270,000 500,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 10,000 180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 120,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 500,000 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000

วัสดุสํานักงาน 50,000

วัสดุอืน 10,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 1,100,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพักคอยแถว แบบ 
3 ทีนัง

เก้าอีสํานักงาน

ชันเหล็กสําหรับใส่
แฟ้มเอกสาร 5,000

ตู้เย็น

ตู้เหล็กกระจกแบบบาน
เลือน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
แบบ 2 บานเปิด

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
กระจกใสแบบบาน
เลือน  ขนาด 4 ฟุต

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ขนาด  40  ช่อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 210,000 350,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 80,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,027,000 1,027,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 670,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 70,000 105,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 500,000 700,000

วัสดุอืน 10,000 20,000 40,000

วัสดุการศึกษา 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 70,000 70,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 200,000 1,400,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพักคอยแถว แบบ 
3 ทีนัง 20,000 20,000

เก้าอีสํานักงาน 10,000 10,000

ชันเหล็กสําหรับใส่
แฟ้มเอกสาร 5,000

ตู้เย็น 9,400 9,400

ตู้เหล็กกระจกแบบบาน
เลือน 10,000 10,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
แบบ 2 บานเปิด 10,000 10,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
กระจกใสแบบบาน
เลือน  ขนาด 4 ฟุต

10,000 10,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ขนาด  40  ช่อง 25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
ทึบ  แบบบานเลือน  
ขนาด 4 ฟุต

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 40 ช่อง

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบทึบ 5,000

ตู้เหล็กบานเลือนแบบ
ทึบ

โต๊ะเข้ามุม

โต๊ะคอมพิวเตอร์

โต๊ะทํางาน

โต๊ะทํางานแบบมี
ลินชัก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์  
Multifunction  ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

เครืองสํารองไฟฟ้า

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 300,000 150,000 20,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเขือน
ป้องกันตลิงบริเวณริม
คลองควาย  หมู่ที 3

1,882,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเลียบคลองกระทุ่ม
เมือง  (ตอนที 3)  หมู่
ที 4

1,191,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเลียบคลองลําทหาร 
 (บริเวณบ้านนายแสวง 
 เจริญมี)  หมู่ที 2

985,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
ทึบ  แบบบานเลือน  
ขนาด 4 ฟุต

20,000 20,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 40 ช่อง 5,000 5,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบทึบ 5,000

ตู้เหล็กบานเลือนแบบ
ทึบ 10,000 10,000

โต๊ะเข้ามุม 5,000 5,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 5,000 5,000

โต๊ะทํางาน 5,000 5,000

โต๊ะทํางานแบบมี
ลินชัก 30,000 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 16,000 16,000

เครืองพิมพ์  
Multifunction  ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

17,000 17,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 3,200 3,200

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 70,000 108,360 648,360

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเขือน
ป้องกันตลิงบริเวณริม
คลองควาย  หมู่ที 3

1,882,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเลียบคลองกระทุ่ม
เมือง  (ตอนที 3)  หมู่
ที 4

1,191,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเลียบคลองลําทหาร 
 (บริเวณบ้านนายแสวง 
 เจริญมี)  หมู่ที 2

985,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหลังโรงเรียนวัด
พุทธธรรมรังษี  
(บริเวณบ้านนายบุญ
ปลูก  มินาบูรณ์)  หมู่ที 
 1

1,186,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 100,000 300,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการจัดทําป้ายชือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 10,707,640 2,780,700 130,000 80,000 90,000 7,655,900 220,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหลังโรงเรียนวัด
พุทธธรรมรังษี  
(บริเวณบ้านนายบุญ
ปลูก  มินาบูรณ์)  หมู่ที 
 1

1,186,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 40,000 440,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการจัดทําป้ายชือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

610,000 610,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 1,020,000 1,020,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,840,000 1,840,000

รวม 7,364,600 390,000 15,431,160 45,000,000
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