
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 114,100

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,976,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

157,200

สํารองจ่าย 486,076

เบียยังชีพคนพิการ 1,056,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 290,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 13,000

เงินเดือนพนักงาน 895,700

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000

ค่าเช่าบ้าน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 114,100

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,976,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

157,200

สํารองจ่าย 486,076

เบียยังชีพคนพิการ 1,056,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,972,800 1,972,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 444,600 1,450,800 2,186,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 120,000 145,000

เงินเดือนพนักงาน 867,480 4,241,800 6,004,980

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,500 105,000 119,500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 40,000 60,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 264,600 306,600
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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

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 130,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง 
นายก/สมาชิกอบต
.กรณีครบวาระและ
แทนตําแหน่งทีว่างลง

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
โครงการความร่วมมือ
ในการกําจัดขยะและ
คัดแยกขยะในชุมชน

50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประชาชนต้าน
ยาเสพติด

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพือเทิดทูนสถาบัน

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลือนที
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดทําผังเมือง
รวมชุมชน และการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์

10,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถินสีปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลค้าง
พลู

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 230,000 220,000 580,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 25,000 25,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง 
นายก/สมาชิกอบต
.กรณีครบวาระและ
แทนตําแหน่งทีว่างลง

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

35,000 120,000 155,000

โครงการความร่วมมือ
ในการกําจัดขยะและ
คัดแยกขยะในชุมชน

50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประชาชนต้าน
ยาเสพติด

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพือเทิดทูนสถาบัน 50,000 50,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลือนที 5,000 5,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 80,000 80,000

โครงการจัดทําผังเมือง
รวมชุมชน และการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์

10,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถินสีปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลค้าง
พลู

20,000 20,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

60,000 60,000
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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

โครงการช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส 10,000

โครงการเด็กดีมีเงิน
ออม
โครงการตรวจสุขภาพ
และส่งเสริมสุขภาพ
ประจําปีเด็กเล็กและนัก
เรียน

โครงการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต

โครงการประชุมผู้
ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณรอบสํานักงาน

โครงการป้องกันกําจัด
ลูกนํายุงลาย 50,000

โครงการฝึกอบรม
หน่วยบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

โครงการฝึกอาชีพ 20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร อบต
.ค้างพลู
โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล

โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมการใช้หญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดําริ

5,000

โครงการวันสถาปนา
อบต.วันท้องถินไทย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส 10,000

โครงการเด็กดีมีเงิน
ออม 1,000 1,000

โครงการตรวจสุขภาพ
และส่งเสริมสุขภาพ
ประจําปีเด็กเล็กและนัก
เรียน

1,000 1,000

โครงการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต

3,000 3,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

1,000 1,000

โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณรอบสํานักงาน 50,000 50,000

โครงการป้องกันกําจัด
ลูกนํายุงลาย 50,000

โครงการฝึกอบรม
หน่วยบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

10,000 10,000

โครงการฝึกอาชีพ 20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร อบต
.ค้างพลู

20,000 20,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล

10,000 10,000

โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมการใช้หญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดําริ

5,000

โครงการวันสถาปนา
อบต.วันท้องถินไทย 3,000 3,000
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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

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสานสายใยรัก
ครอบครัว 10,000

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจในการให้
บริการของ อบต.ค้าง
พลู
โครงการหัวใจดวง
น้อย หนูร้อยให้แม่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 50,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

594,000 594,000

โครงการสานสายใยรัก
ครอบครัว 10,000

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจในการให้
บริการของ อบต.ค้าง
พลู

30,000 30,000

โครงการหัวใจดวง
น้อย หนูร้อยให้แม่ 5,000 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000 210,000 275,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 80,000 110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 32,000 152,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 180,000 280,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 35,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,092,234 1,092,234

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 35,000 45,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 140,000 210,000

วัสดุการศึกษา 80,000 80,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 90,000 90,000
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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 ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เก็บเอกสาร
กระจกทรงเตีย

จัดซือตู้เก็บเอกสารทรง
สูง ลักษณะบานเปิด
ทรงสูง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซือรถ
กระบะขนาด 1 ตัน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองเขวา 
หมู่5 สายหนองเข
วา-หนองตาล จากสี
แยกหนองเขวาไปดอน
พงาด

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2 บ้านซิน  สาย( 
มาลี ซอย3 )

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 4 บ้านหนองราง 
(ถนนสายหย่อมใหญ่ 
ซอย9)

227,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 15,000 12,000 27,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 280,000 310,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เก็บเอกสาร
กระจกทรงเตีย 16,500 16,500

จัดซือตู้เก็บเอกสารทรง
สูง ลักษณะบานเปิด
ทรงสูง

5,500 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000 17,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซือรถ
กระบะขนาด 1 ตัน 787,000 787,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองเขวา 
หมู่5 สายหนองเข
วา-หนองตาล จากสี
แยกหนองเขวาไปดอน
พงาด

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2 บ้านซิน  สาย( 
มาลี ซอย3 )

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 4 บ้านหนองราง 
(ถนนสายหย่อมใหญ่ 
ซอย9)

227,000
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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 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 6 บ้านกะพี (ถนน
สายสีแยกพัฒนา ซอย 
6)ช่วงระหว่างบ้านนาย
แบ้ว ไปบ้านหนอง
ประดู่

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 8 บ้านหนองบัว  
(สายศาลตาปู่-ศาลา
ประชาคม SML) ช่วง
ระหว่างหน้าศาลา
ประชาคม

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 9 บ้านโนนหินขาว 
(ถนนสายรวมทอง 
ซอย 4 ช่วงระหว่าง
บ้านนายทองย้อยไป
บ้านนายเทียง)

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่10 บ้านค้างพลู
กลาง  (สายหนอง
พิมาน ซอย2)

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่7บ้านหนองตาล ( 
ซอย5 ประชามิตร)

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดทับแน่น 
หมู่1 บ้านค้างพลูเหนือ 
(ถนนสายเลียบบึง2) 
บริเวณบึงค้างพลูเหนือ

212,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดทับแน่น 
หมู่3บ้านค้างพลูใต้  
(ถนนสายบ้านค้างพลู
ใต้-ดอนตําแย)

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 6 บ้านกะพี (ถนน
สายสีแยกพัฒนา ซอย 
6)ช่วงระหว่างบ้านนาย
แบ้ว ไปบ้านหนอง
ประดู่

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 8 บ้านหนองบัว  
(สายศาลตาปู่-ศาลา
ประชาคม SML) ช่วง
ระหว่างหน้าศาลา
ประชาคม

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 9 บ้านโนนหินขาว 
(ถนนสายรวมทอง 
ซอย 4 ช่วงระหว่าง
บ้านนายทองย้อยไป
บ้านนายเทียง)

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่10 บ้านค้างพลู
กลาง  (สายหนอง
พิมาน ซอย2)

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่7บ้านหนองตาล ( 
ซอย5 ประชามิตร)

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดทับแน่น 
หมู่1 บ้านค้างพลูเหนือ 
(ถนนสายเลียบบึง2) 
บริเวณบึงค้างพลูเหนือ

212,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดทับแน่น 
หมู่3บ้านค้างพลูใต้  
(ถนนสายบ้านค้างพลู
ใต้-ดอนตําแย)

200,000
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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 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตรอบอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.ค้างพลู

โครงการทํารางนํา 
ระหว่างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ค้างพลู
โครงการวางท่อถมดิน 
เท คสล.ทางเข้าออก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.ค้างพลู

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 8,890,176 65,000 2,069,000 30,000 120,000 1,801,300 30,000 170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตรอบอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.ค้างพลู

202,400 202,400

โครงการทํารางนํา 
ระหว่างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ค้างพลู

23,300 23,300

โครงการวางท่อถมดิน 
เท คสล.ทางเข้าออก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.ค้างพลู

153,200 153,200

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,995,000 1,995,000

รวม 6,124,214 70,000 11,926,220 31,295,910
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