
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 114,100

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,398,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

168,804

สํารองจ่าย 394,192

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,219,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 290,600 444,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 13,000 12,000

เงินเดือนพนักงาน 945,700 1,265,960

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 9,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 11/10/2561  10:58:47 หน้า : 1/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 114,100

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,398,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

168,804

สํารองจ่าย 394,192

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,219,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,972,800 1,972,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,458,372 2,193,572

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 112,668 137,668

เงินเดือนพนักงาน 4,649,640 6,861,300

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 105,000 134,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

200,000 220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 144,000 230,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ  เงินรางวัล 
 ค่าพวงมาลัย  พวง
มาลา วันสําคัญต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง 
นายก/สมาชิกอบต
.กรณีครบวาระและ
แทนตําแหน่งที่ว่างลง

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000 35,000

โครงการความร่วมมือ
ในการกําจัดขยะและ
คัดแยกขยะในชุมชน

50,000

โครงการค่ายเยาวชน
สัมพันธ์ 50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประชาชนต้าน
ยาเสพติด

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อเทิดทูนสถาบัน
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 20,000

โครงการจัดทําผังเมือง
รวมชุมชน และการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 294,600 336,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 220,000 594,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 25,000 25,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ  เงินรางวัล 
 ค่าพวงมาลัย  พวง
มาลา วันสําคัญต่าง ๆ

2,000 2,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง 
นายก/สมาชิกอบต
.กรณีครบวาระและ
แทนตําแหน่งที่ว่างลง

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

130,000 215,000

โครงการความร่วมมือ
ในการกําจัดขยะและ
คัดแยกขยะในชุมชน

50,000

โครงการค่ายเยาวชน
สัมพันธ์ 50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประชาชนต้าน
ยาเสพติด

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อเทิดทูนสถาบัน 50,000 50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 20,000

โครงการจัดทําผังเมือง
รวมชุมชน และการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลค้าง
พลู

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส 10,000

โครงการเด็กดีมีเงิน
ออม 1,000

โครงการตรวจสุขภาพ
และส่งเสริมสุขภาพ
ประจําปีเด็กเล็กและนัก
เรียน

1,000

โครงการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต

โครงการประชุมคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลค้างพลู

5,000

โครงการประชุม
ประจําปีของสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลค้าง
พลู

10,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

1,000

โครงการปรับปรุงป้าย
ชื่อ ศพด.อบต.ค้างพลู 50,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

100,000

โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณรอบสํานักงาน

โครงการป้องกันกําจัด
ลูกนํ้ายุงลาย 50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวน อปพร.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลค้าง
พลู

20,000 20,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส 10,000

โครงการเด็กดีมีเงิน
ออม 1,000

โครงการตรวจสุขภาพ
และส่งเสริมสุขภาพ
ประจําปีเด็กเล็กและนัก
เรียน

1,000

โครงการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต

3,000 3,000

โครงการประชุมคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลค้างพลู

5,000

โครงการประชุม
ประจําปีของสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลค้าง
พลู

10,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

1,000

โครงการปรับปรุงป้าย
ชื่อ ศพด.อบต.ค้างพลู 50,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

100,000

โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณรอบสํานักงาน 10,000 10,000

โครงการป้องกันกําจัด
ลูกนํ้ายุงลาย 50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวน อปพร. 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
หน่วยบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

โครงการฝึกอาชีพ 20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร อบต
.ค้างพลู

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้นําท้อง
ที่ และผู้นํากลุ่ม/องค์กร
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนาเชิงบูรณาการ
ร่วมกัน
โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล

โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมการใช้หญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดําริ

5,000

โครงการวันสถาปนา
อบต.วันท้องถิ่นไทย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

50,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
หน่วยบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

10,000 10,000

โครงการฝึกอาชีพ 20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร อบต
.ค้างพลู

100,000 100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้นําท้อง
ที่ และผู้นํากลุ่ม/องค์กร
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนาเชิงบูรณาการ
ร่วมกัน

240,000 240,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล

10,000 10,000

โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมการใช้หญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดําริ

5,000

โครงการวันสถาปนา
อบต.วันท้องถิ่นไทย 3,000 3,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนิน
โครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

50,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

22,790

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

594,000

โครงการสนับสนุน
เครื่องแบบนักเรียน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

15,900

โครงการสนับสนุน
หนังสือเรียนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

10,600

โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

10,600

โครงการสานสายใยรัก
ครอบครัว 10,000

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจในการให้
บริการของ อบต.ค้าง
พลู
โครงการสํารวจจํานวน
สัตว์และขึนทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 30,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

22,790

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

594,000

โครงการสนับสนุน
เครื่องแบบนักเรียน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

15,900

โครงการสนับสนุน
หนังสือเรียนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

10,600

โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

10,600

โครงการสานสายใยรัก
ครอบครัว 10,000

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจในการให้
บริการของ อบต.ค้าง
พลู

30,000 30,000

โครงการสํารวจจํานวน
สัตว์และขึนทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 210,000 280,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 72,000 112,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 32,000 52,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 180,000 280,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 33,000 68,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,092,234

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 20,000

วัสดุการศึกษา 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 15,000

ค่าไฟฟ้า 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
สี

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

จัดซื้อเลื่อยโซ่ สําหรับ
ใช้ในภารกิจของ อบต
.ค้างพลู
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,092,234

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 180,000 250,000

วัสดุการศึกษา 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 12,000 27,000

ค่าไฟฟ้า 280,000 310,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000 2,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา

9,000 9,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,900 7,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
สี

17,000 17,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 10,000 10,000

จัดซื้อเลื่อยโซ่ สําหรับ
ใช้ในภารกิจของ อบต
.ค้างพลู

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเล่น DVD 6,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า
พร้อมอุปกรณ์ 100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยสามแยกหน้า
วัด หมู่ที่ 5

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านค้างพลู
ใต้-บ้านกะพี้ นม.ถ
.0067 ช่วงบ้านหนอง
บัว-บ้านกะพี้ หมู่ที่ 8

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเรด-บ้าน
นายสุชาติ หมู่ที่ 2

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประชามิตร ซอย 5 
และคุ้มสายฝน ซอย 
1/1 หมู่ที่ 7

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายฝั่งโหงง หมู่ที่ 3

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินบดทับแน่น สาย
โคกประดู่-ดอนขี้เหล็ก 
หมู่ที่ 4

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกบดอัดแน่น 
สายค้างพลูเหนือ-ค้าง
พลูกลาง/1  หมู่ที่ 1

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเล่น DVD 6,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า
พร้อมอุปกรณ์ 100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยสามแยกหน้า
วัด หมู่ที่ 5

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านค้างพลู
ใต้-บ้านกะพี้ นม.ถ
.0067 ช่วงบ้านหนอง
บัว-บ้านกะพี้ หมู่ที่ 8

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเรด-บ้าน
นายสุชาติ หมู่ที่ 2

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประชามิตร ซอย 5 
และคุ้มสายฝน ซอย 
1/1 หมู่ที่ 7

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายฝั่งโหงง หมู่ที่ 3

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินบดทับแน่น สาย
โคกประดู่-ดอนขี้เหล็ก 
หมู่ที่ 4

200,000

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกบดอัดแน่น 
สายค้างพลูเหนือ-ค้าง
พลูกลาง/1  หมู่ที่ 1

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกบดอัดแน่น 
สายบ้านค้างพลูใต้-ค้าง
พลูกลาง หมู่ที่ 10

200,000

โครงการปรับปรุงรั้ว
ตาข่ายเหล็กรอบลาน
กีฬาเอนกประสงค์ หมู่
ที่ 6

236,000

โครงการปรับปรุงล้อม
รั้วลวดหนามรอบสระ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

200,000

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ค้างพลู

400,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อําเภอโนนไทย 
ประจําปี ๒๕๖๒

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,935,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอโนนไทย
เพื่อดําเนินโครงการ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สว่าง หมู่ที่ 6

100,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอโนนไทย
เพื่อดําเนินโครงการ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

100,000

รวม 9,406,296 165,000 2,066,000 120,000 2,015,300 30,000 270,000 6,692,684
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกบดอัดแน่น 
สายบ้านค้างพลูใต้-ค้าง
พลูกลาง หมู่ที่ 10

200,000

โครงการปรับปรุงรั้ว
ตาข่ายเหล็กรอบลาน
กีฬาเอนกประสงค์ หมู่
ที่ 6

236,000

โครงการปรับปรุงล้อม
รั้วลวดหนามรอบสระ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

200,000

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ค้างพลู

400,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
อําเภอโนนไทย 
ประจําปี ๒๕๖๒

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,935,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอโนนไทย
เพื่อดําเนินโครงการ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สว่าง หมู่ที่ 6

100,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอโนนไทย
เพื่อดําเนินโครงการ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

100,000

รวม 80,000 12,209,700 33,054,980
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