
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 188,532

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 208,692

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 13,851,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

276,460

สํารองจ่าย 223,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,379,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 495,680 252,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 70,000 36,000

เงินเดือนพนักงาน 623,240 616,320 138,120

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000 10,000

ค่าเบียประชุม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 188,532

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 208,692

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 13,851,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

276,460

สํารองจ่าย 223,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,379,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,702,760 2,702,760

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 619,200 412,464 1,666,740 3,446,084

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 99,900 121,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 96,000 162,475 412,475

เงินเดือนพนักงาน 1,338,840 363,480 2,994,780 6,074,780

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 212,700 212,700

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 168,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 5,000 45,000 105,000

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000
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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

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 78,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 20,000 3,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 430,000 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําฝายทดนําเพือ
ช่วยเหลือเกษตรกรใน
ฤดูแล้ง

150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเพณี
ตําบลดงขีเหล็ก

300,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ทําบุญขึนปีใหม่ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ไม้ลอมไม้ใหญ่พืช
พรรณสมุนไพรบ้านดง
บัง

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 60,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 15,000 60,000 5,000

โครงการ รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน เพือ
เฉลิมพระเกียรติ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 36,000 330,000 486,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 3,000 20,000 76,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 70,000 50,000 790,000 1,400,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000 100,000 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําฝายทดนําเพือ
ช่วยเหลือเกษตรกรใน
ฤดูแล้ง

150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเพณี
ตําบลดงขีเหล็ก

300,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ทําบุญขึนปีใหม่ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ไม้ลอมไม้ใหญ่พืช
พรรณสมุนไพรบ้านดง
บัง

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 60,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง 400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 15,000 170,000 315,000

โครงการ รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน เพือ
เฉลิมพระเกียรติ

50,000
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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

โครงการ อบต.ดงขี
เหล็ก พบประชาชน 20,000

โครงการขุดลอกคลอง
กําจัดวัชพืชในพืนที
ตําบลดงขีเหล็ก

200,000

โครงการครอบครัว
อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 40,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาของเด็กปฐมวัย 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดการแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมระดับหมู่
บ้าน และระดับตําบล 
เพือจัดทําและทบทวน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถินของ อบต.ดงขี
เหล็ก

40,000

โครงการธนาคารนําใต้
ดิน 90,000

โครงการบริการแพทย์
ฉุกเฉินตําบลดงขีเหล็ก

โครงการบ้านเมืองน่า
อยู่
โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการป้องกัน และ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ
โครงการป้องกันก่อน
เกิดและหลังเกิด
สาธารณภัย

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.ดงขี
เหล็ก พบประชาชน 20,000

โครงการขุดลอกคลอง
กําจัดวัชพืชในพืนที
ตําบลดงขีเหล็ก

200,000

โครงการครอบครัว
อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 40,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาของเด็กปฐมวัย 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมระดับหมู่
บ้าน และระดับตําบล 
เพือจัดทําและทบทวน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถินของ อบต.ดงขี
เหล็ก

40,000

โครงการธนาคารนําใต้
ดิน 90,000

โครงการบริการแพทย์
ฉุกเฉินตําบลดงขีเหล็ก 50,000 50,000

โครงการบ้านเมืองน่า
อยู่ 140,000 140,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000

โครงการป้องกัน และ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

20,000 20,000

โครงการป้องกันก่อน
เกิดและหลังเกิด
สาธารณภัย

40,000 40,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 50,000
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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

โครงการฝึกอบรมเด็ก 
เยาวชน เพือป้องกัน
การจมนําตายของเด็ก
ในพืนทีตําบลดงขีเหล็ก

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพือพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร ผู้นํา
ท้องถิน สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดงขี
เหล็ก
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานกู้ชีพ-กู้
ภัย ตําบลดงขีเหล็ก

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา และ
กรรมการสถานศึกษา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการมุ่งสู่ฝันวัน
แห่งความสําเร็จ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมปลูกฝังจิตสํานึก 
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในพืนทีตําบล
ดงขีเหล็ก

200,000

โครงการร้อยรักดวงใจ 
ห่วงใยคนพิการ 20,000

โครงการวัยใส ใส่ใจทํา
ดี ปี4 55,000

วันทีพิมพ์ : 18/10/2561  13:36:30 หน้า : 7/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเด็ก 
เยาวชน เพือป้องกัน
การจมนําตายของเด็ก
ในพืนทีตําบลดงขีเหล็ก

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพือพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร ผู้นํา
ท้องถิน สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดงขี
เหล็ก

400,000 400,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า

30,000 30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานกู้ชีพ-กู้
ภัย ตําบลดงขีเหล็ก

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

50,000 50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา และ
กรรมการสถานศึกษา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000

โครงการมุ่งสู่ฝันวัน
แห่งความสําเร็จ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000

โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมปลูกฝังจิตสํานึก 
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในพืนทีตําบล
ดงขีเหล็ก

200,000

โครงการร้อยรักดวงใจ 
ห่วงใยคนพิการ 20,000

โครงการวัยใส ใส่ใจทํา
ดี ปี4 55,000
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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
จัดการเรียนการสอน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตําบลดงขีเหล็ก 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
บทบาทสตรี

20,000

โครงการอนุรักษ์ สืบ
สาน ประเพณีไทย 
ปราชญ์ท้องถิน 
เศรษฐกิจพอเพียง และ
ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมอันเนืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,100,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 131,000

วันทีพิมพ์ : 18/10/2561  13:36:30 หน้า : 9/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตําบลดงขีเหล็ก 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,001,200 1,001,200

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
บทบาทสตรี

20,000

โครงการอนุรักษ์ สืบ
สาน ประเพณีไทย 
ปราชญ์ท้องถิน 
เศรษฐกิจพอเพียง และ
ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมอันเนืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 140,000 1,310,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000 20,000 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 10,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 110,000 230,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 160,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000 500,000 600,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 131,000
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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

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 50,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี 5 แฉก

เก้าอีพนักพิงตํา

ค่าจัดซือเก้าอีทํา
งานพนักพิง 2,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 5,000

ตู้เก็บชุดดับเพลิง

โต๊ะทํางานระดับ 3-6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน

วันทีพิมพ์ : 18/10/2561  13:36:30 หน้า : 11/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,584,698 1,584,698

วัสดุก่อสร้าง 20,000 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 10,000 134,473 284,473

วัสดุการศึกษา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 12,000 12,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 40,000 40,000

ค่าไฟฟ้า 700,000 700,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 60,000 60,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 80,000 80,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี 5 แฉก 2,000 2,000

เก้าอีพนักพิงตํา 4,000 4,000

ค่าจัดซือเก้าอีทํา
งานพนักพิง 2,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 5,000

ตู้เก็บชุดดับเพลิง 37,800 37,800

โต๊ะทํางานระดับ 3-6 5,000 10,000 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000 42,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 32,000 32,000
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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

ค่าครุภัณฑ์

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

17,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 2,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง ถนน 
 ค.ส.ล. ซอย 5 เชือม 
ซอยหลังโรงเรียน
หนองจวง (ม.7)

625,000

โครงการก่อสร้าง ถนน 
ค.ส.ล. เส้นทางสาย
หลังวัดขอนขว้าง บ้าน
ยายลา (ม.10)

500,000

โครงการก่อสร้าง ถนน 
ค.ส.ล. หมู่ที 8 ซอย 1 
เชือมตําบลบ้านพระ 
(บ้านยายสมหมาย) (ม
.8)

927,000

โครงการก่อสร้าง ถนน 
ค.ส.ล.เส้นทางสาย  
ซอยบ้านเรือนฝรัง (ม
.14)

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ระหว่าง 
ซอย 7 ซอย 8 (ม.2)

562,500

โครงการก่อสร้างราง
แปลงฟันสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
โครงการกันห้องเรียน 
2 ขวบ

โครงการปรับภูมิทัศน์
หน้าทีทําการ อบต. ดง
ขีเหล็ก

200,000

โครงการปูผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ซ
.10 ต่อจากถนนเดิม 
-สุดซอย  (ม.12)

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

17,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 11,800 14,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง ถนน 
 ค.ส.ล. ซอย 5 เชือม 
ซอยหลังโรงเรียน
หนองจวง (ม.7)

625,000

โครงการก่อสร้าง ถนน 
ค.ส.ล. เส้นทางสาย
หลังวัดขอนขว้าง บ้าน
ยายลา (ม.10)

500,000

โครงการก่อสร้าง ถนน 
ค.ส.ล. หมู่ที 8 ซอย 1 
เชือมตําบลบ้านพระ 
(บ้านยายสมหมาย) (ม
.8)

927,000

โครงการก่อสร้าง ถนน 
ค.ส.ล.เส้นทางสาย  
ซอยบ้านเรือนฝรัง (ม
.14)

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ระหว่าง 
ซอย 7 ซอย 8 (ม.2)

562,500

โครงการก่อสร้างราง
แปลงฟันสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

9,300 9,300

โครงการกันห้องเรียน 
2 ขวบ 79,000 79,000

โครงการปรับภูมิทัศน์
หน้าทีทําการ อบต. ดง
ขีเหล็ก

200,000

โครงการปูผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ซ
.10 ต่อจากถนนเดิม 
-สุดซอย  (ม.12)

500,000

วันทีพิมพ์ : 18/10/2561  13:36:30 หน้า : 14/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปูผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่
ที 11 ซอย 8
ถึงหมู่ที 12  (ม.11)

270,000

โครงการปูผิวแอ
สคอนกรีตซอย 3 (ม
.5)

645,000

โครงการปูผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยบ้าน
ป้าตุ๋ย-สายลาดยาง
นําตกวังบ่อ (ม.13)

500,000

โครงการปูผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตซอยบ้าน
ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ต่อจาก
ของเดิม-บ้านยายสาคร 
(ม.4)

340,000

โครงการเปิดถนนดิน 
พร้อมลงลูกรัง ซอย 
จํานงรักษ์ (ม.1)

304,000

โครงการเปิดถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง ซอย 
หน้าโบสถ์ (ม.3)

420,000

โครงการวางท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน (บ้าน
นายสวง) (ม.6)

482,000

โครงการเสริมถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง สาย
หนองแคน เชือม หมู่ที 
6 (ม.9)

500,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างวิศวะกรรับรอง
แบบ 60,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปูผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่
ที 11 ซอย 8
ถึงหมู่ที 12  (ม.11)

270,000

โครงการปูผิวแอ
สคอนกรีตซอย 3 (ม
.5)

645,000

โครงการปูผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยบ้าน
ป้าตุ๋ย-สายลาดยาง
นําตกวังบ่อ (ม.13)

500,000

โครงการปูผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตซอยบ้าน
ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ต่อจาก
ของเดิม-บ้านยายสาคร 
(ม.4)

340,000

โครงการเปิดถนนดิน 
พร้อมลงลูกรัง ซอย 
จํานงรักษ์ (ม.1)

304,000

โครงการเปิดถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง ซอย 
หน้าโบสถ์ (ม.3)

420,000

โครงการวางท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน (บ้าน
นายสวง) (ม.6)

482,000

โครงการเสริมถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง สาย
หนองแคน เชือม หมู่ที 
6 (ม.9)

500,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างวิศวะกรรับรอง
แบบ 60,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสถานีสูบนํา
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งนําบางบริรณ์ของ
สถานีสูบนํา
บางบริบูรณ์

781,385

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
อุดหนุนทีทําการ
ปกครองจังหวัด
ปราจีนบุรี โครงการ
งานแสงสีเสียง “เจ้า
พระยาอภัยภูเบศร”

20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอเมือง
ปราจีนบุรี ตาม
โครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
ประจําปี 2562

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี

30,000

รวม 18,259,484 1,301,385 7,335,500 530,000 60,000 3,183,920 1,460,820 588,420
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสถานีสูบนํา
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งนําบางบริรณ์ของ
สถานีสูบนํา
บางบริบูรณ์

781,385

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,756,000 2,756,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองจังหวัด
ปราจีนบุรี โครงการ
งานแสงสีเสียง “เจ้า
พระยาอภัยภูเบศร”

20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอเมือง
ปราจีนบุรี ตาม
โครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
ประจําปี 2562

90,000 90,000

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี

30,000

รวม 8,122,238 1,508,744 13,321,628 55,672,139
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