
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

50,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,648,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 972,721

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 468,429

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

290,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ 
อบต.

60,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

50,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,648,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 972,721

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 468,429

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

290,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ 
อบต.

60,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,869,070 727,880 635,400 766,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

12,780

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 108,000 283,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

36,000 12,000 36,900

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

170,000 10,000 3,000 120,000 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

120,000 5,000

คาเชาบ้าน 264,000 36,000 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,195,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,999,210

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

12,780

เงินประจําตําแหนง 336,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 1,039,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

36,000 120,900

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

313,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 130,000

คาเชาบ้าน 348,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

74,600 26,500 50,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 160,000 15,000 5,000 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 20,000 10,000 10,000

คาใช้จายในการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000

คาธรรมเนียมหรือคาลง
ทะเบียนตางๆ

100,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

10,000

คาลงทะเบียน 30,000 30,000 50,000 20,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

176,100

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000 80,000 390,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

90,000

คาใช้จายในการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000

คาธรรมเนียมหรือคาลง
ทะเบียนตางๆ

100,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

10,000

คาลงทะเบียน 130,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลขาวสาร

10,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

20,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน

10,000

โครงการอบรมหลักสูตร
การปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 170,000 50,000 20,000 30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ

5,000

โครงการฝึก
อบรม/ทบทวนอาสา
สมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน

10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิ
บัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

30,000

โครงการแขงขันวิชาการ
ด้านทักษะของเด็ก
ปฐมวัย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลขาวสาร

10,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

20,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน

10,000

โครงการอบรมหลักสูตร
การปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 110,000 480,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ

5,000

โครงการฝึก
อบรม/ทบทวนอาสา
สมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน

10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิ
บัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

30,000

โครงการแขงขันวิชาการ
ด้านทักษะของเด็ก
ปฐมวัย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านทาน

20,000

โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

140,000

โครงการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด/โรค
ติดตอหรือโรคไมติดตอ
ที่เกิดขึ้นตาม
สถานการณ์

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันโรค
ตางๆ

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการมี
สวนรวมในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและการ
จัดการขยะในชุมชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านทาน

20,000

โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

140,000

โครงการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด/โรค
ติดตอหรือโรคไมติดตอ
ที่เกิดขึ้นตาม
สถานการณ์

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันโรค
ตางๆ

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการมี
สวนรวมในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและการ
จัดการขยะในชุมชน

5,000

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  13:27:01 หน้า : 10/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ปัญหาโรคเอดส์

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า

20,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักโลก (อถล)

5,000

โครงการผู้สูงอายุแจมใส
รางกายแข็งแรง

10,000

โครงการร้อยรักร้อยดวง
ใจหวงใย ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการสงเคราะห์ผู้มี
รายได้น้อยผู้ป่วย ผู้ด้อย
โอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่
พึ่ง

10,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กคนชรา
คนพิการและผู้ด้อย
โอกาส

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ปัญหาโรคเอดส์

5,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า

20,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักโลก (อถล)

5,000

โครงการผู้สูงอายุแจมใส
รางกายแข็งแรง

10,000

โครงการร้อยรักร้อยดวง
ใจหวงใย ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส

10,000

โครงการสงเคราะห์ผู้มี
รายได้น้อยผู้ป่วย ผู้ด้อย
โอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่
พึ่ง

10,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กคนชรา
คนพิการและผู้ด้อย
โอกาส

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวในชุมชนตําบลบ้าน
ทาน

5,000

โครงการสานฝันวันสูง
อายุ

10,000

โครงการ Big Cleaning 
Day

1,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมูบ้านและ
ตําบลในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิต วัยใส

5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

10,000

โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ

20,000

โครงการอบรมผู้นําสตรี
ตําบลบ้านทาน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวในชุมชนตําบลบ้าน
ทาน

5,000

โครงการสานฝันวันสูง
อายุ

10,000

โครงการ Big Cleaning 
Day

1,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมูบ้านและ
ตําบลในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

10,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิต วัยใส

5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

10,000

โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ

20,000

โครงการอบรมผู้นําสตรี
ตําบลบ้านทาน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สนับสนุนกิจกรรม to 
be number one

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัวฯ

โครงการจัดงานเฉลิม
ฉลองพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดนิทรรศการ
แหเทียนเข้าพรรษา

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติและจัด
งานที่เกี่ยวข้องกับสําคัญ
ตางๆของสถาบันพระ
มหากษัตริย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สนับสนุนกิจกรรม to 
be number one

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัวฯ

10,000 10,000

โครงการจัดงานเฉลิม
ฉลองพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

5,000 5,000

โครงการจัดนิทรรศการ
แหเทียนเข้าพรรษา

5,000 5,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

10,000 10,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติและจัด
งานที่เกี่ยวข้องกับสําคัญ
ตางๆของสถาบันพระ
มหากษัตริย์

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการวันพอแหงชาติ 
5 ธันวาคม เนื่องในวัน
คล้ายวันราชสมภพ วัน
ชาติและวันพอแหงชาติ

โครงการสงเสริม
ประเพณีวันสงกรานต์

รายจานเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

โครงการ "รักษ์น้ํา รักษ์
ป่า รักษาแผนดิน"

โครงการคลองสวย น้ํา
ใส

โครงการจัดประชุมเชิง
ปฎิบัติการในการดําเนิน
การจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้อง
ถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหลงน้ํา)

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวทฤษฎี
ใหม

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 125,000 10,000 5,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 405,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการวันพอแหงชาติ 
5 ธันวาคม เนื่องในวัน
คล้ายวันราชสมภพ วัน
ชาติและวันพอแหงชาติ

10,000 10,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีวันสงกรานต์

10,000 10,000

รายจานเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

150,000 150,000

โครงการ "รักษ์น้ํา รักษ์
ป่า รักษาแผนดิน"

10,000 10,000

โครงการคลองสวย น้ํา
ใส

50,000 50,000

โครงการจัดประชุมเชิง
ปฎิบัติการในการดําเนิน
การจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้อง
ถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหลงน้ํา)

5,000 5,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวทฤษฎี
ใหม

5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 45,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 440,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 20,000 5,000 5,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 95,000 15,000 5,000 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 10,000

วัสดุการเกษตร 1,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 400,000 36,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000 2,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 9,000

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 18,000 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 30,000 30,000 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 135,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 200,000 225,000

วัสดุการเกษตร 5,000 6,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000 636,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 12,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 9,000

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 23,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  13:27:01 หน้า : 20/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

69,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ชนิด 
Networkแบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที)

15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี หรือ Network 
แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที)

10,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA

17,400

จัดซื้อจอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 21.5 
นิ้ว

3,700

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

คาบํารุงรักษาทรัพย์สิน
และซอมแซม

100,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

4,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  13:27:02 หน้า : 21/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

69,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ชนิด 
Networkแบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที)

15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี หรือ Network 
แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที)

10,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA

17,400

จัดซื้อจอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 21.5 
นิ้ว

3,700

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

คาบํารุงรักษาทรัพย์สิน
และซอมแซม

100,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

4,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  13:27:02 หน้า : 22/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
คาจัดซื้อเครื่องซักผ้า 18,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน

28,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

20,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุง/ซอม
แซมถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตภาย
ในหมูบ้าน หมูที่ 1-6

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ํา หมูที่ 4 โดย
ติดตั้งตะแกรงเหล็กปิด
ฝารางระบายน้ํา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนย์ปฎิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

10,000

อุดหนุนสวนราชการ 
โรงเรียนบ้านดงห้วย
หลวง

100,000

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  13:27:02 หน้า : 23/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
คาจัดซื้อเครื่องซักผ้า 18,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน

28,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

20,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุง/ซอม
แซมถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตภาย
ในหมูบ้าน หมูที่ 1-6

307,000 307,000

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ํา หมูที่ 4 โดย
ติดตั้งตะแกรงเหล็กปิด
ฝารางระบายน้ํา

300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนย์ปฎิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

10,000

อุดหนุนสวนราชการ 
โรงเรียนบ้านดงห้วย
หลวง

100,000

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  13:27:02 หน้า : 24/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสวนราชการ 
โรงเรียนวัดจันทาราม

100,000

อุดหนุนสวนราชการ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

765,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ (ตาม
สาธารณสุข)

120,000

โครงการจัดขบวนแห
งานพระนครคีรี-เมือง
เพชร

โครงการจัดงานการแขง
ขันวัวเทียมเกวียนและ
บ้านลาด 104 ปี

รวม 6,554,950 9,345,470 85,000 2,801,380 290,000 1,036,000 1,604,200 76,000

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  13:27:02 หน้า : 25/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสวนราชการ 
โรงเรียนวัดจันทาราม

100,000

อุดหนุนสวนราชการ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

765,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ (ตาม
สาธารณสุข)

120,000

โครงการจัดขบวนแห
งานพระนครคีรี-เมือง
เพชร

15,000 15,000

โครงการจัดงานการแขง
ขันวัวเทียมเกวียนและ
บ้านลาด 104 ปี

100,000 100,000

รวม 195,000 917,000 110,000 985,000 24,000,000

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  13:27:02 หน้า : 26/26


