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ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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753,000433,00040,000100,000

100,00050,00020,000

302,400218,400

199,800199,800
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321,820191,82036,000

235,000110,00015,00030,000

2,360,3401,597,920141,000

42,12042,120

514,080514,080

86,40086,400

1,886,4001,886,400

42,12042,120

340,220

173,500

123,000

24,000

138,636

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000

15,00050,000

30,000398,000302,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง
(ส่วนการศึกษาฯ)

โครงการแข่งขันกีฬา
เชือมความสัมพันธ์
“วันท้องถินไทย เทิด
ไท้องค์ราชันย์  ต่อต้าน
ยาเสพติด  อําเภอ
โคกสําโรง  ครังที 5
ประจําปี 2559

โครงการแข่งขันกีฬา
รวมถึงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน

โครงการเข้าค่ายเด็ก
และเยาวชนตําบล
เพนียดสู่ประชาคมอา
เซียน  (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

ค่าพวงมาลา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง
(ส่วนการศึกษาฯ)

โครงการแข่งขันกีฬา
เชือมความสัมพันธ์
“วันท้องถินไทย เทิด
ไท้องค์ราชันย์  ต่อต้าน
ยาเสพติด  อําเภอ
โคกสําโรง  ครังที 5
ประจําปี 2559

โครงการแข่งขันกีฬา
รวมถึงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน

โครงการเข้าค่ายเด็ก
และเยาวชนตําบล
เพนียดสู่ประชาคมอา
เซียน  (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

ค่าพวงมาลา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตัง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,000

10,000

100,000

50,000

30,000

โครงการป้องกันการ
ติดเชือเอชไอวีในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในตําบล
เพนียด

โครงการประชุมผู้
ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน  3
แห่ง  (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการประกวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่
(ส่วนการศึกษาฯ)

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการทําปุ๋ยชีวภาพ

โครงการทัศนะศึกษา
นอกสถานที  (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการจัดทําเวที
ประชาคม

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีตําบลเพนียด

โครงการจัดซือธงชาติ
และธงตราสัญลักษณ์

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
ประจําปี  2559

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ตําบลเพนียด ประจําปี
2559

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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25,00025,000

160,000160,000
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โครงการป้องกันการ
ติดเชือเอชไอวีในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในตําบล
เพนียด

โครงการประชุมผู้
ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน  3
แห่ง  (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการประกวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่
(ส่วนการศึกษาฯ)

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการทําปุ๋ยชีวภาพ

โครงการทัศนะศึกษา
นอกสถานที  (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการจัดทําเวที
ประชาคม

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีตําบลเพนียด

โครงการจัดซือธงชาติ
และธงตราสัญลักษณ์

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
ประจําปี  2559

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ตําบลเพนียด ประจําปี
2559

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

10,000

10,000

30,000

10,000

โครงการรณรงค์ฉีด
พ่นหมอกควันป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
ประจําปีงบประมาณ
2559

โครงการเยียมบ้านผู้สูง
อายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และกลุ่มเสียง

โครงการเยาวชนรักษ์
สิงแวดล้อม (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรืองยาเสพติด
ให้กับเด็กและเยาวชน
ตําบลเพนียด (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก
ตําบลเพนียด(ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการฝึกอบรมและ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกทบทวน
อปพร. และความร่วม
มือในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสําคัญ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันการ
บุกรุกทีสาธารณะและ
การทําลายป่ารวมถึง
การป้องกันไฟป่า

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการรณรงค์ฉีด
พ่นหมอกควันป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
ประจําปีงบประมาณ
2559

โครงการเยียมบ้านผู้สูง
อายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และกลุ่มเสียง

โครงการเยาวชนรักษ์
สิงแวดล้อม (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรืองยาเสพติด
ให้กับเด็กและเยาวชน
ตําบลเพนียด (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก
ตําบลเพนียด(ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการฝึกอบรมและ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกทบทวน
อปพร. และความร่วม
มือในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสําคัญ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันการ
บุกรุกทีสาธารณะและ
การทําลายป่ารวมถึง
การป้องกันไฟป่า

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

10,000

10,000

20,000

30,000

10,000

20,000

10,000

20,000

50,000

10,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ
และคนพิการในชุมชน

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการใช้
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  คน
พิการ

โครงการส่งเสริมและ
ฟืนฟูคุณภาพชีวิตคน
พิการ

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้
สูงอายุ  คนพิการ  ผู้
ป่วยเอดส์  และผู้ด้อย
โอกาสในตําบล

โครงการส่งเสริมการ
ศาสนา อนุรักษ์
วัฒนธรรม และ
ประเพณีต่าง ๆ

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกข้าวหอมมะลิและ
เมล็ดพันธุ์

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียวตําบลเพนียด

โครงการส่งเสริมการ
ใช้ถุงยางอนามัยแบบ
บูรณาการ

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพให้กับกลุ่มสตรี

โครงการศึกษาดูงาน

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า คุมกําเนิด
สุนัขและแมว ประจําปี
งบประมาณ  2559

โครงการรณรงค์ต่อ
ต้านและป้องกันโรค
เอดส์ในสถานศึกษา
และชุมชน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,000
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10,000

20,000

10,000

20,000

300,000300,000

50,000

10,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ
และคนพิการในชุมชน

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการใช้
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  คน
พิการ

โครงการส่งเสริมและ
ฟืนฟูคุณภาพชีวิตคน
พิการ

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้
สูงอายุ  คนพิการ  ผู้
ป่วยเอดส์  และผู้ด้อย
โอกาสในตําบล

โครงการส่งเสริมการ
ศาสนา อนุรักษ์
วัฒนธรรม และ
ประเพณีต่าง ๆ

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกข้าวหอมมะลิและ
เมล็ดพันธุ์

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียวตําบลเพนียด

โครงการส่งเสริมการ
ใช้ถุงยางอนามัยแบบ
บูรณาการ

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพให้กับกลุ่มสตรี

โครงการศึกษาดูงาน

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า คุมกําเนิด
สุนัขและแมว ประจําปี
งบประมาณ  2559

โครงการรณรงค์ต่อ
ต้านและป้องกันโรค
เอดส์ในสถานศึกษา
และชุมชน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000150,000

30,000

50,000

5,000200,000

80,000

30,000

15,000

20,00070,00030,000

30,000

10,000

10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพเด็กและ
เยาวชนตําบลเพนียด
(ส่วนการศึกษาฯ)

โครงการหล่อเทียน
และถวายเทียนเข้า
พรรษา  ประจําปี
2559

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต

โครงการสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนในตําบล

โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในตําบล
เพนียด

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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110,00070,00010,000

34,00010,00024,000
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250,000110,00020,000

20,00020,000

30,000

10,00010,000

10,000

660,800660,800

10,00010,000

10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพเด็กและ
เยาวชนตําบลเพนียด
(ส่วนการศึกษาฯ)

โครงการหล่อเทียน
และถวายเทียนเข้า
พรรษา  ประจําปี
2559

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต

โครงการสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนในตําบล

โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในตําบล
เพนียด

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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9,750

1,200,000

20,000

80,000400,220

10,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน  2  เครืองๆ ละ
16,000  บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โต๊ะเอนกประสงค์ทํา
กิจกรรมของเด็กพร้อม
เก้าอี  จํานวน  5  ชุด

โต๊ะรับประทานอาหาร
เด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี
จํานวน  3  ชุด

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบเหล็กทึบ (มอก.)
จํานวน  3 หลัง

ตู้เก็บเอกสารแบบ
กระจกบานเลือน
จํานวน  3  หลัง

ตู้เก็บเอกสารแบบ
กระจกบานเลือน
จํานวน  1 หลัง

ตู้เก็บเอกสารแบบ
กระจกบานเลือน
จํานวน  1  หลัง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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32,00032,000

20,00020,000

12,00012,000

15,00015,000

9,750

3,2503,250

3,2503,250

15,00015,000

10,00010,000

1,450,000250,000

25,00025,000

10,00010,000

30,00030,000

156,000126,00010,000

480,220

10,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน  2  เครืองๆ ละ
16,000  บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โต๊ะเอนกประสงค์ทํา
กิจกรรมของเด็กพร้อม
เก้าอี  จํานวน  5  ชุด

โต๊ะรับประทานอาหาร
เด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี
จํานวน  3  ชุด

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบเหล็กทึบ (มอก.)
จํานวน  3 หลัง

ตู้เก็บเอกสารแบบ
กระจกบานเลือน
จํานวน  3  หลัง

ตู้เก็บเอกสารแบบ
กระจกบานเลือน
จํานวน  1 หลัง

ตู้เก็บเอกสารแบบ
กระจกบานเลือน
จํานวน  1  หลัง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,00010,000

95,000

100,000

3,100

53,000

แท่นปืนพร้อมหัวฉีด
นําดับเพลิงรูปหัวใจ
จํานวน  1  ชุด

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

กล้องถ่ายภาพนิง
ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้านพิก
เซล   จํานวน  1  ตัว

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ตู้เย็น    จํานวน  1  ตู้

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองสูบนําแบบ
จมนํา (ซัมเมอร์ส) ปัม
หอยโข่ง  ปัมนํา
อัตโนมัติ  ปัมนําระบบ
กวนนํา (สารเคมี) ฯลฯ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองสแกนเนอร์
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ทัวไป  จํานวน  1
เครือง

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network
จํานวน 1  เครือง

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A3   จํานวน 1
เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค  สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน  1
เครือง

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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24,00024,000

20,000

245,000100,00050,000

6,5006,500

100,000

6,2003,100

16,00016,000

53,000

21,00021,000

แท่นปืนพร้อมหัวฉีด
นําดับเพลิงรูปหัวใจ
จํานวน  1  ชุด

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

กล้องถ่ายภาพนิง
ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้านพิก
เซล   จํานวน  1  ตัว

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ตู้เย็น    จํานวน  1  ตู้

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองสูบนําแบบ
จมนํา (ซัมเมอร์ส) ปัม
หอยโข่ง  ปัมนํา
อัตโนมัติ  ปัมนําระบบ
กวนนํา (สารเคมี) ฯลฯ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองสแกนเนอร์
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ทัวไป  จํานวน  1
เครือง

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network
จํานวน 1  เครือง

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A3   จํานวน 1
เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค  สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน  1
เครือง

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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139,000

69,000

62,000

200,000

99,000

37,000

73,000

88,000

43,000

75,000

โครงการก่อสร้างผนัง
กันนําคลองสาธารณ
ประโยชน์  หมู่ที 7
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 4 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 1 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 5 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 4  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 2  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 10 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 10  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 1 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างคัน
ดินชะลอนํา  หมู่ที 2
(กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

หัวฉีดนําดับเพลิงด้าม
ปืน   จํานวน  1  หัว

หมวกดับเพลิง
จํานวน  3  ใบ

สายนําดับเพลิงชนิดผ้า
ใบ    จํานวน  4  เส้น

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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139,000

69,000

62,000

200,000

99,000

37,000

73,000

88,000

43,000

75,000

24,50024,500

5,1005,100

56,00056,000

โครงการก่อสร้างผนัง
กันนําคลองสาธารณ
ประโยชน์  หมู่ที 7
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างทาง
เท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 4 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 1 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 5 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 4  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 2  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 10 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 10  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 1 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างคัน
ดินชะลอนํา  หมู่ที 2
(กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

หัวฉีดนําดับเพลิงด้าม
ปืน   จํานวน  1  หัว

หมวกดับเพลิง
จํานวน  3  ใบ

สายนําดับเพลิงชนิดผ้า
ใบ    จํานวน  4  เส้น

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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52,000

36,000

14,000

150,000

32,000

39,000

5,000

200,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง  หมู่ที
6  (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง  หมู่ที
2  (กองช่าง)

โครงการติดตังมุ้งลวด
พร้อมเหล็กดัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองปล้อง

โครงการติดตังมุ้งลวด
พร้อมเหล็กดัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนก
เขาเปล้า

โครงการซ่อมแซมฝา
ตะแกรงเหล็ก  หมู่ที 2
(กองช่าง)

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังภายใน
ตําบลเพนียด หมู่ที 1-
10 (กองช่าง)

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง  หมู่ที 4
(กองช่าง)

โครงการจัดทําประตู
เหล็กม้วน  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนอง
ปล้อง

โครงการขยายเขต
ระบบประปาภายในหมู่
บ้าน  หมู่ที 10  (กอง
ช่าง)

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํา  หมู่ที 1
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างฝา
ตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายนํา  หมู่ที 9
(กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



วันทีพิมพ์ : 26/8/2558  13:28:25 หน้า : 20/22

52,000

36,000

93,00093,000

115,000115,000

14,000

150,000

32,000

31,00031,000

39,000

5,000

200,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง  หมู่ที
6  (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง  หมู่ที
2  (กองช่าง)

โครงการติดตังมุ้งลวด
พร้อมเหล็กดัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองปล้อง

โครงการติดตังมุ้งลวด
พร้อมเหล็กดัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนก
เขาเปล้า

โครงการซ่อมแซมฝา
ตะแกรงเหล็ก  หมู่ที 2
(กองช่าง)

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังภายใน
ตําบลเพนียด หมู่ที 1-
10 (กองช่าง)

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง  หมู่ที 4
(กองช่าง)

โครงการจัดทําประตู
เหล็กม้วน  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนอง
ปล้อง

โครงการขยายเขต
ระบบประปาภายในหมู่
บ้าน  หมู่ที 10  (กอง
ช่าง)

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํา  หมู่ที 1
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างฝา
ตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายนํา  หมู่ที 9
(กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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305,0001,010,2204,944,25080,000388,00070,0002,182,220799,356

238,00050,00038,000

150,000

130,000

200,000

200,000

76,000

47,000

72,000

14,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

รายจ่ายอืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล. หมู่ที 8  (กอง
ช่าง)

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล. หมู่ที 3 (กอง
ช่าง)

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล.  หมู่ที 6 (กอง
ช่าง)

โครงการวางท่อระบาย
นํา  คสล.  หมู่ที 7
(กองช่าง)

โครงการล้อมรัว
สาธารณะ   หมู่ที 6
(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรังโดยลง
หินคลุกพร้อมปรับ
เกลีย  หมู่ที 7  (กอง
ช่าง)

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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26,000,00010,390,350648,6005,182,004

2,354,0002,028,000

150,000
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

รายจ่ายอืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล. หมู่ที 8  (กอง
ช่าง)

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล. หมู่ที 3 (กอง
ช่าง)

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล.  หมู่ที 6 (กอง
ช่าง)

โครงการวางท่อระบาย
นํา  คสล.  หมู่ที 7
(กองช่าง)

โครงการล้อมรัว
สาธารณะ   หมู่ที 6
(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรังโดยลง
หินคลุกพร้อมปรับ
เกลีย  หมู่ที 7  (กอง
ช่าง)

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


