
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 70,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,532,516

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

168,722

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,017,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 462,000 450,960

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 70,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,532,516

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

168,722

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,017,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,195,200 1,195,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,118,600 3,031,560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

57,420 15,660

เงินเดือนพนักงาน 598,620 667,320

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 370,000 250,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําป 
2563
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 132,000 156,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

144,360 217,440

เงินเดือนพนักงาน 2,451,900 3,717,840

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 264,000 264,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000 70,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 160,000

ค่าเช่าบ้าน 88,000 118,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 490,000 1,110,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําป 
2563

35,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปใหม่ ประจําป 
2563

3.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
ประจําป 2563

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

262,820

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี

โครงการแข่งกีฬาสาน
สัมพันธ์กํานัน ผู้ใหญ่
บ้าน ฯลฯ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไป 
ต้านภัยยาเสพติด

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในตําบลหนองแสง

150,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปใหม่ ประจําป 
2563

15,000 15,000

3.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
ประจําป 2563

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 130,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

262,820

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 10,000 10,000

โครงการแข่งกีฬาสาน
สัมพันธ์กํานัน ผู้ใหญ่
บ้าน ฯลฯ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไป 
ต้านภัยยาเสพติด

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในตําบลหนองแสง

150,000

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและ
ตําบล

11,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและวิธีการชําระ
ภาษี ประจําป 2563

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

13,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการพัฒนาความรู้
และทักษะการดูแลเด็ก
ก่อนวัยเรียน แก่ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง หรือครูผู้ดูแล
เด็กและเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

15,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัว/ผู้
มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

13,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 200,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและ
ตําบล

11,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและวิธีการชําระ
ภาษี ประจําป 2563

10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

13,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการพัฒนาความรู้
และทักษะการดูแลเด็ก
ก่อนวัยเรียน แก่ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง หรือครูผู้ดูแล
เด็กและเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

15,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัว/ผู้
มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

13,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีตําบล
หนองแสง

13,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน ภายใต้
โครงการรวมพลังเครือ
ข่ายตําบลน่าอยู่ สู่สุข
ภาวะชุมชน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

20,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

30,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว

20,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีตําบล
หนองแสง

13,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน ภายใต้
โครงการรวมพลังเครือ
ข่ายตําบลน่าอยู่ สู่สุข
ภาวะชุมชน

550,000 550,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

20,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

30,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว

20,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง

20,000

วันที่พิมพ์ : 10/9/2562  15:28:03 หน้า : 10/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําป 2563

80,000

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนตําบลหนอง
แสง

15,000

โครงการส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 
ประจําป 2563

50,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียน
รู้ในเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรียน

15,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส/คนไร้ที่พึ่ง

82,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําป 2563

80,000

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนตําบลหนอง
แสง

15,000

โครงการส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 
ประจําป 2563

50,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียน
รู้ในเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรียน

15,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส/คนไร้ที่พึ่ง

82,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

48,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

60,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
ตําบลหนองแสง

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อชาติ 
และความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

20,000

โครงการหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาก
จากพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

48,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

60,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
ตําบลหนองแสง

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อชาติ 
และความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

20,000

โครงการหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาก
จากพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด

13,000

โครงการออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่พบประ
ชาชน

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม) 295,097

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000

วัสดุอื่น 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,000

ค่าไฟฟ้า 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด

13,000

โครงการออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่พบประ
ชาชน

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 140,000 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 25,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 295,097

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 150,000

วัสดุอื่น 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

85,000 85,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 2,665 7,665

ค่าไฟฟ้า 180,000 210,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน (เจ้าหน้าที่)

ตู้เหล็ก 2 บาน 16,500

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก

โต๊ะทํางานเหล็ก (เจ้า
หน้าที่)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 2 ชุด

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 3 ชุด

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที)

2,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน (เจ้าหน้าที่) 51,800 51,800

ตู้เหล็ก 2 บาน 27,500 44,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 13,920 13,920

โต๊ะทํางานเหล็ก (เจ้า
หน้าที่)

32,100 32,100

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 2 ชุด

34,000 34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 3 ชุด

51,000 51,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที)

2,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที) จํานวน 
2 ชุด

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที) จํานวน 
3 ชุด

เครื่องสแกนเนอร์  
สําหรับงานเอกสารทั่ว
ไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 จากที่ดินนายยศ
พนธ์ สารีบท ถึงที่ดิน
นางพัทธนันธ์ ประสาร
กก

147,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที) จํานวน 
2 ชุด

5,200 5,200

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที) จํานวน 
3 ชุด

7,800 7,800

เครื่องสแกนเนอร์  
สําหรับงานเอกสารทั่ว
ไป

3,200 3,200

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) 868,000 868,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 จากที่ดินนายยศ
พนธ์ สารีบท ถึงที่ดิน
นางพัทธนันธ์ ประสาร
กก

147,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5  จากที่ดินนางอุบล 
นกน้อย      
ถึงที่ดินนายต่วน  มาส
แสง

491,000

โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 1  จากที่
ดินนายตุ๋ย ปริกสุวรรณ 
ถึงที่ดินนางอําพร สาย
สงวน

494,000

โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 2 
จากที่ดินนายวิจารณ์ คํา
ดํา ถึงที่ดินนางกองแพง 
เกตุทองสุข

397,300

โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 3  จาก
ศาลากลางบ้าน ถึงที่ดิน
ร้อยโทเดชา ขุมทอง

397,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5  จากที่ดินนางอุบล 
นกน้อย      
ถึงที่ดินนายต่วน  มาส
แสง

491,000

โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 1  จากที่
ดินนายตุ๋ย ปริกสุวรรณ 
ถึงที่ดินนางอําพร สาย
สงวน

494,000

โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 2 
จากที่ดินนายวิจารณ์ คํา
ดํา ถึงที่ดินนางกองแพง 
เกตุทองสุข

397,300

โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 3  จาก
ศาลากลางบ้าน ถึงที่ดิน
ร้อยโทเดชา ขุมทอง

397,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 4 จาก
ที่ดินนางสาวนิตยา มีชัย 
ถึงที่ดิน นางศรีสุดา 
มานะบัง

397,300

โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 6 จาก
ที่ดินนางจําลอง มีชัย  
ถึงที่ดินนายพิชิต แปลก
จิตร

397,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองแสง

150,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
แสง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 480,000

รวม 6,084,838 95,000 2,721,200 370,000 425,000 2,121,040 98,000 2,914,957
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 4 จาก
ที่ดินนางสาวนิตยา มีชัย 
ถึงที่ดิน นางศรีสุดา 
มานะบัง

397,300

โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 6 จาก
ที่ดินนางจําลอง มีชัย  
ถึงที่ดินนายพิชิต แปลก
จิตร

397,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองแสง

150,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนอง
แสง

150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 480,000

รวม 85,000 11,371,965 26,287,000
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