
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 90,505

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
ไม้เค็ด

271,710

- เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 182,500

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 176,260

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 15,165,600

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 36,060

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

353,515

สํารองจ่าย 906,900

เบียยังชีพคนพิการ 3,744,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,259,280 508,680 648,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 20,000 30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 90,505

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
ไม้เค็ด

271,710

- เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 182,500

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 176,260

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 15,165,600

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 36,060

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

353,515

สํารองจ่าย 906,900

เบียยังชีพคนพิการ 3,744,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,339,880 2,339,880

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 1,025,300 3,441,260

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 190,000 240,000

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  11:28:41 หน้า : 2/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 156,000 72,000 90,000

เงินเดือนพนักงาน 1,316,760 1,900,220 250,000

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

382,500 30,000

ค่าเช่าบ้าน 84,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 8,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

- ค่าจ้างกําจัดขยะมูล
ฝอยในระบบฝังกลบ
ตามหลักสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

800,000

- ค่าจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่

- ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000

- ค่าจ้างเหมาบริการ
ดูแลรักษาเครืองแม่
ข่ายและ
  ดูแลโปรแกรมระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

- ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 144,000 462,000

เงินเดือนพนักงาน 4,058,520 7,525,500

เงินประจําตําแหน่ง 330,000 432,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,000 80,000

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

เงินช่วยเหลือบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

250,000 662,500

ค่าเช่าบ้าน 186,000 270,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 38,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

- ค่าจ้างกําจัดขยะมูล
ฝอยในระบบฝังกลบ
ตามหลักสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

800,000

- ค่าจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ 90,000 90,000

- ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000

- ค่าจ้างเหมาบริการ
ดูแลรักษาเครืองแม่
ข่ายและ
  ดูแลโปรแกรมระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

7,000 7,000

- ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 60,000 60,000

- ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าดูแลและเช่าพืนที
โดเมนเนมเว็บไซด์
ของอบต.

- ค่าธรรมเนียมลง
ทะเบียนและฝึกอบรม 
สัมมนาต่างๆ

50,000

- ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนฝึกอบรม 40,000

- ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนฝึกอบรม 
สัมมนาต่างๆ

40,000

- ค่าเบียประกัน 30,000

- ค่าปรับปรุงระบบอิน
เทอร์เน็ต

- ค่ารับวารสาร

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- การจัดกิจกรรมและ
โครงการในการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

50,000

- กิจกรรมการร่วมงาน
รัฐพิธีและพระราชพิธี
ต่างๆ

200,000

- กิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ์ รักษาไว้ซึงชาติ 
ศาสนา พระมหา
กษัตริย์
  อันเป็นทียึดเหนียว
และเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทย
ทังชาติ

30,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 40,000 20,000

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  11:28:41 หน้า : 5/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าดูแลและเช่าพืนที
โดเมนเนมเว็บไซด์
ของอบต.

10,000 10,000

- ค่าธรรมเนียมลง
ทะเบียนและฝึกอบรม 
สัมมนาต่างๆ

50,000

- ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนฝึกอบรม 360,000 400,000

- ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนฝึกอบรม 
สัมมนาต่างๆ

40,000

- ค่าเบียประกัน 30,000 60,000

- ค่าปรับปรุงระบบอิน
เทอร์เน็ต 50,000 50,000

- ค่ารับวารสาร 20,000 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- การจัดกิจกรรมและ
โครงการในการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

50,000

- กิจกรรมการร่วมงาน
รัฐพิธีและพระราชพิธี
ต่างๆ

200,000

- กิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ์ รักษาไว้ซึงชาติ 
ศาสนา พระมหา
กษัตริย์
  อันเป็นทียึดเหนียว
และเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทย
ทังชาติ

30,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 130,000 210,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบทีสาธารณ
ประโยชน์ในเขต อบต
.ไม้เค็ด

- ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ประชุม สนับ
สนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

100,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาดูงานของเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลไม้เค็ด

40,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาดูงานและฝึก
อบรม
- ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ

- ค่าธรรมเนียมศาล

- ค่าธรรมเนียมออก
เอกสารสิทธิหนังสือ
สําคัญทีหลวง (นสล.)
- ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา ฯลฯ

- โครงการการแข่งขัน
กีฬา ในนามองค์การ
บริหารส่วนตําบลไม้
เค็ด

100,000

- โครงการแข่งขันเปต
องตําบลไม้เค็ดสัมพันธ์ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบทีสาธารณ
ประโยชน์ในเขต อบต
.ไม้เค็ด

50,000 50,000

- ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ประชุม สนับ
สนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

100,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาดูงานของเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลไม้เค็ด

40,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาดูงานและฝึก
อบรม

600,000 600,000

- ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

700,000 700,000

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ 10,000 10,000

- ค่าธรรมเนียมศาล 20,000 20,000

- ค่าธรรมเนียมออก
เอกสารสิทธิหนังสือ
สําคัญทีหลวง (นสล.)

50,000 50,000

- ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา ฯลฯ

5,000 5,000

- โครงการการแข่งขัน
กีฬา ในนามองค์การ
บริหารส่วนตําบลไม้
เค็ด

100,000

- โครงการแข่งขันเปต
องตําบลไม้เค็ดสัมพันธ์ 50,000

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  11:28:41 หน้า : 8/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเด็กและ
เยาวชนตําบลไม้เค็ด
ต้านยาเสพติด

50,000

- โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลประชาชน
ตําบลไม้เค็ดต้านยา
เสพติด

70,000

- โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

50,000

- โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพวรางกูร

200,000

- โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราช
กุมารี สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

100,000

- โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที 9

100,000

- โครงการช่วยเหลือ
ประชาขนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์การ
บริหาร
   ส่วนตําบล

350,000

- โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ตําบลไม้เค็ด 100,000

- โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000

- โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเด็กและ
เยาวชนตําบลไม้เค็ด
ต้านยาเสพติด

50,000

- โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลประชาชน
ตําบลไม้เค็ดต้านยา
เสพติด

70,000

- โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

50,000

- โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพวรางกูร

200,000

- โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราช
กุมารี สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

100,000

- โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที 9

100,000

- โครงการช่วยเหลือ
ประชาขนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์การ
บริหาร
   ส่วนตําบล

350,000

- โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ตําบลไม้เค็ด 100,000

- โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000

- โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

30,000

- โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 30,000

- โครงการฝึกอบรม
ทักษะภาษาต่าง
ประเทศสู่อาเซียน

40,000

- โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบืองต้นให้แก่
ประชาชน

50,000

- โครงการฝึกอบรม
เพือการพัฒนาองค์
ความรู้เกียวกับการ
ปฏิบัติงาน
- โครงการฝึกอบรม
และซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย

50,000

- โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมกลุ่มอาชีพ 50,000

- โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรืองการปลูก
ทุเรียน

50,000

- โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้
- โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

40,000

- โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 20,000

- โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดทํา
และประสานแผน
พัฒนาท้องถิน

10,000

- โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายห่างไกล
โรค

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

30,000

- โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 30,000

- โครงการฝึกอบรม
ทักษะภาษาต่าง
ประเทศสู่อาเซียน

40,000

- โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบืองต้นให้แก่
ประชาชน

50,000

- โครงการฝึกอบรม
เพือการพัฒนาองค์
ความรู้เกียวกับการ
ปฏิบัติงาน

30,000 30,000

- โครงการฝึกอบรม
และซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย

50,000

- โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมกลุ่มอาชีพ 50,000

- โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรืองการปลูก
ทุเรียน

50,000

- โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

500,000 500,000

- โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

40,000

- โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 20,000

- โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดทํา
และประสานแผน
พัฒนาท้องถิน

10,000

- โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายห่างไกล
โรค

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ

50,000

- โครงการสนับสนุน
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

100,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

238,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา
   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

42,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา
   ค่าเครืองแบบนัก
เรียน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ

50,000

- โครงการสนับสนุน
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

100,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

238,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา
   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

42,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา
   ค่าเครืองแบบนัก
เรียน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา
   ค่าหนังสือเรียน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

28,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา
   ค่าอุปกรณ์การเรียน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

28,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

686,000

- โครงการอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์
ตําบลไม้เค็ด

50,000

- โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

20,000

- โครงการอบรมการ
ป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช

20,000

- โครงการอบรมเด็ก
และเยาวชนตําบลไม้
เค็ด

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา
   ค่าหนังสือเรียน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

28,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา
   ค่าอุปกรณ์การเรียน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

28,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

686,000

- โครงการอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์
ตําบลไม้เค็ด

50,000

- โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

20,000

- โครงการอบรมการ
ป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช

20,000

- โครงการอบรมเด็ก
และเยาวชนตําบลไม้
เค็ด

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

- โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

- โครงการอบรมให้
ความรู้การคัดแยกขยะ 40,000

- โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร)ใหม่
หรือทบทวน

200,000

- โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 153,320

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 180,000 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 350,000 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 39,100

วัสดุงานบ้านงานครัว 96,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 49,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,550,200

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุก่อสร้าง 14,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 8,000

วัสดุอืน 260,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

- โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

100,000 100,000

- โครงการอบรมให้
ความรู้การคัดแยกขยะ 40,000

- โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร)ใหม่
หรือทบทวน

200,000

- โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 370,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 163,320

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 110,000 440,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000 190,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 120,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 305,000 755,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 39,100

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 146,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 79,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,550,200

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุก่อสร้าง 14,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 38,000

วัสดุสํานักงาน 220,000 258,000

วัสดุอืน 5,000 275,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 50,000 50,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 7,000 17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 25,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เครืองโทรสาร แบบ
ใช้กระดาษธรรมดา 
แบบส่งเอกสารได้ครัง
ละ 20 แผ่น

- เครืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน
  ชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)

64,800

- ตู้เก็บชุดดับเพลิงและ
อุปกรณ์ 39,800

- ตู้เหล็ก 14,000

- ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4,900

- ตู้เหล็กบานเลือน
กระจก 8,400

- โต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี ระดับ ซี 2 7,500

- โต๊ะพับอเนกประสงค์

- โต๊ะม้าหินพร้อมเก้าอี 5,500

- โต๊ะสําหรับวาง
คอมพิวเตอร์พร้อม
เครืองปรินเตอร์

10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2
  (จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

60,000

- เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 360,000 385,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 45,000 47,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เครืองโทรสาร แบบ
ใช้กระดาษธรรมดา 
แบบส่งเอกสารได้ครัง
ละ 20 แผ่น

18,000 18,000

- เครืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน
  ชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)

64,800

- ตู้เก็บชุดดับเพลิงและ
อุปกรณ์ 39,800

- ตู้เหล็ก 14,000

- ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4,900

- ตู้เหล็กบานเลือน
กระจก 8,400

- โต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี ระดับ ซี 2 7,500

- โต๊ะพับอเนกประสงค์ 5,160 5,160

- โต๊ะม้าหินพร้อมเก้าอี 5,500

- โต๊ะสําหรับวาง
คอมพิวเตอร์พร้อม
เครืองปรินเตอร์

10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2
  (จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

60,000

- เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000 21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา
  ชนิด Network แบบ
ที 1 (27 หน้า/นาที)

23,700

- เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)
  สําหรับกระดาษขนาด 
A3

14,200

- เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

- อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์
  (Smart Card 
Reader)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- เครืองตัดแต่งพุ่มไม้

- เครืองตัดหญ้า

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

- ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 700,000

- รายจ่ายเพือซ่อมแซม
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 1,000,000

ครุภัณฑ์อืน

- ชุดเครืองเสียงเคลือน
ที

- พัดลมอุตสาหกรรม
ตังพืนแบบสามขา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

- รถบรรทุก (ดีเซล) 957,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา
  ชนิด Network แบบ
ที 1 (27 หน้า/นาที)

23,700

- เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)
  สําหรับกระดาษขนาด 
A3

14,200

- เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300 4,300

- อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์
  (Smart Card 
Reader)

1,400 1,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 10,200 10,200

- เครืองตัดหญ้า 13,000 13,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

- ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 40,000 740,000

- รายจ่ายเพือซ่อมแซม
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 1,000,000

ครุภัณฑ์อืน

- ชุดเครืองเสียงเคลือน
ที 38,500 38,500

- พัดลมอุตสาหกรรม
ตังพืนแบบสามขา 12,000 12,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

- รถบรรทุก (ดีเซล) 957,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- เครืองเจีย/ตัด  แบบ
มือถือ 2,580

- เครืองตัดไฟเบอร์ 6,950

- ตู้เชือม 7,900

- สว่านไขควง 3,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

- โทรทัศน์ แอล อี ดี

ครุภัณฑ์สํารวจ

- กล้องระดับ 34,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.  หมู่ที 11 
บ้านอ่าวพยอม สายเสา
ส่ง
  สัญญาณดีเทคหลัง
วิทยาลัยแพทย์แผน
ไทยอภัยภูเบศร

319,600

- โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล. หมู่ที 11  
บ้านอ่าวพยอม สาย
บ้าน
  นายด้วง  เอือเฟือ

490,100

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ 8  บ้าน
แหลมไผ่  สายบ้าน
  นายเจริญฤทธิ  เจริญ
รบ  ถึงหนองทางควาย

257,700

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที 10  
บ้านเกาะเค็ดนอก  
ซอยมุสลิม

315,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- เครืองเจีย/ตัด  แบบ
มือถือ 2,580

- เครืองตัดไฟเบอร์ 6,950

- ตู้เชือม 7,900

- สว่านไขควง 3,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

- โทรทัศน์ แอล อี ดี 10,300 10,300

ครุภัณฑ์สํารวจ

- กล้องระดับ 34,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.  หมู่ที 11 
บ้านอ่าวพยอม สายเสา
ส่ง
  สัญญาณดีเทคหลัง
วิทยาลัยแพทย์แผน
ไทยอภัยภูเบศร

319,600

- โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล. หมู่ที 11  
บ้านอ่าวพยอม สาย
บ้าน
  นายด้วง  เอือเฟือ

490,100

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ 8  บ้าน
แหลมไผ่  สายบ้าน
  นายเจริญฤทธิ  เจริญ
รบ  ถึงหนองทางควาย

257,700

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที 10  
บ้านเกาะเค็ดนอก  
ซอยมุสลิม

315,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที 2 
บ้านเนินอีแจน  สาย
บ้าน
  นายเสงียม  สวน ถึง
เขตติดต่อหมู่ที  11 
บ้านอ่าวพยอม

291,800

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที 3  
บ้านเกาะเค็ดใน  สาย
บ้านนายชัน   
   ทรงอินทร์ ถึงบ้าน
นายวิเชียร  ราชพลี

823,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที 6  
บ้านหนองเต่า สายบ้าน
สมชาย   
  คําภู

441,600

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 2 บ้านเนิน
อีแจน
  ซอยด็อกเตอร์สนัน  
อินทรประเสริฐ

491,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 2 บ้านเนิน
อีแจน
  ซอยสถานปฎิบัติธร
รมเทียนเหอ

320,900

- โครงการก่อสร้าง
ถนนลาด  คสล. หมู่ที 
7  บ้านหัวนา
  ต่อจากปีงบประมาณ  
2560 บริเวณหน้าบ้าน
นายต๊อก

892,400

- โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัส
ติก  สายริมคลองส่งนํา
  ชลประทานเชือมวัด
บึง หมู่ที 12 บ้านใหม่

1,504,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที 2 
บ้านเนินอีแจน  สาย
บ้าน
  นายเสงียม  สวน ถึง
เขตติดต่อหมู่ที  11 
บ้านอ่าวพยอม

291,800

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที 3  
บ้านเกาะเค็ดใน  สาย
บ้านนายชัน   
   ทรงอินทร์ ถึงบ้าน
นายวิเชียร  ราชพลี

823,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที 6  
บ้านหนองเต่า สายบ้าน
สมชาย   
  คําภู

441,600

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 2 บ้านเนิน
อีแจน
  ซอยด็อกเตอร์สนัน  
อินทรประเสริฐ

491,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 2 บ้านเนิน
อีแจน
  ซอยสถานปฎิบัติธร
รมเทียนเหอ

320,900

- โครงการก่อสร้าง
ถนนลาด  คสล. หมู่ที 
7  บ้านหัวนา
  ต่อจากปีงบประมาณ  
2560 บริเวณหน้าบ้าน
นายต๊อก

892,400

- โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัส
ติก  สายริมคลองส่งนํา
  ชลประทานเชือมวัด
บึง หมู่ที 12 บ้านใหม่

1,504,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกทับถนนคอนกรีต 
หมู่ที 11  
  บ้านอ่าวพะยอม สาย
บ้าน นายถนอม  
นอบน้อม ถึงทางเชือม
ต่อหมู่ที 2

648,400

- โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกทับผิวทางถนน
คอนกรีต   
  สายในหมู่บ้านแหลม
หิน  ต่อจากปีงบ
ประมาณ  2561  หมู่ที 
1
  บ้านแหลมหิน

1,003,200

- โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกทับผิวทางถนน
คอนกรีต
  หมู่ที 5  บ้านหนอง
ปรือ  สายบ้านนายสม
เกียรติ  ชาวเวียง

496,100

- โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกทับผิวทางถนน
คอนกรีต
  หมู่ที 6  บ้านหนอง
เต่า สายบ้านนายอําพร 
 ศรีพุธโท

496,100

- โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียมข้ามคลอง
ห้วยทราย  หมู่ที 5 
  บ้านหนองปรือ 
บริเวณนายสมเกียรติ  
ชาวเวียง

477,200

- โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที 4 บ้าน
หนองยาว บริเวณทีทํา
การ
  ประปาหมู่บ้านหนอง
ยาว

343,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกทับถนนคอนกรีต 
หมู่ที 11  
  บ้านอ่าวพะยอม สาย
บ้าน นายถนอม  
นอบน้อม ถึงทางเชือม
ต่อหมู่ที 2

648,400

- โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกทับผิวทางถนน
คอนกรีต   
  สายในหมู่บ้านแหลม
หิน  ต่อจากปีงบ
ประมาณ  2561  หมู่ที 
1
  บ้านแหลมหิน

1,003,200

- โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกทับผิวทางถนน
คอนกรีต
  หมู่ที 5  บ้านหนอง
ปรือ  สายบ้านนายสม
เกียรติ  ชาวเวียง

496,100

- โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกทับผิวทางถนน
คอนกรีต
  หมู่ที 6  บ้านหนอง
เต่า สายบ้านนายอําพร 
 ศรีพุธโท

496,100

- โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียมข้ามคลอง
ห้วยทราย  หมู่ที 5 
  บ้านหนองปรือ 
บริเวณนายสมเกียรติ  
ชาวเวียง

477,200

- โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที 4 บ้าน
หนองยาว บริเวณทีทํา
การ
  ประปาหมู่บ้านหนอง
ยาว

343,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที 4 บ้าน
หนองยาว บริเวณศูนย์
พัฒนา  
   เด็กเล็กบ้านหนอง
ยาว

343,000

- โครงการขุดลอก
คลองท่าเรือโกลน  หมู่
ที 8  บ้านแหลมไผ่

311,800

- โครงการขุดลอกสระ
หนองตาแก้ว  หมูที  4  
บ้านหนองยาว

327,800

- โครงการติดตังแผง
กันทางโค้งถนนข้างวัด
แหลมหิน หมู่ที 1
  บ้านแหลมหิน

70,200

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนภายในตําบล
ไม้เค็ด

942,700

อาคารต่าง ๆ

- โครงการถมทีดิน
สาธารณะประโยชน์
พร้อมก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์
  ภายในหมู่บ้านจัดสรร 
 มทบ.12 หมู่ที 10  
บ้านเกาะเค็ดนอก

497,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

- อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน
โครงการสาธารณสุข
มูลฐาน

90,000

- อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบลไม้เค็ด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที 4 บ้าน
หนองยาว บริเวณศูนย์
พัฒนา  
   เด็กเล็กบ้านหนอง
ยาว

343,000

- โครงการขุดลอก
คลองท่าเรือโกลน  หมู่
ที 8  บ้านแหลมไผ่

311,800

- โครงการขุดลอกสระ
หนองตาแก้ว  หมูที  4  
บ้านหนองยาว

327,800

- โครงการติดตังแผง
กันทางโค้งถนนข้างวัด
แหลมหิน หมู่ที 1
  บ้านแหลมหิน

70,200

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนภายในตําบล
ไม้เค็ด

942,700

อาคารต่าง ๆ

- โครงการถมทีดิน
สาธารณะประโยชน์
พร้อมก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์
  ภายในหมู่บ้านจัดสรร 
 มทบ.12 หมู่ที 10  
บ้านเกาะเค็ดนอก

497,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

- อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน
โครงการสาธารณสุข
มูลฐาน

90,000

- อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบลไม้เค็ด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวประจําตําบล
ไม้เค็ด

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน

2,676,000

- อุดหนุนทีทําการ
ปกครองจังหวัด
ปราจีนบุรี

20,000

- อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ปราจีนบุรี

90,000

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ปราจีนบุรี โครงการ
ขยายเขตท่อเมน
ประปาส่วนภูมิภาค 
ซอยบ้านนายหลิม  พืช
คูณ หมู่ที  3

230,000

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ปราจีนบุรีโครงการ
ขยายเขตท่อเมน
ประปาหมู่ที  8

400,000

รวม 21,023,050 350,000 1,090,000 450,000 21,145,770 399,000 8,008,100 2,648,520
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวประจําตําบล
ไม้เค็ด

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน

2,676,000

- อุดหนุนทีทําการ
ปกครองจังหวัด
ปราจีนบุรี

20,000

- อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ปราจีนบุรี

90,000

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ปราจีนบุรี โครงการ
ขยายเขตท่อเมน
ประปาส่วนภูมิภาค 
ซอยบ้านนายหลิม  พืช
คูณ หมู่ที  3

230,000

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ปราจีนบุรีโครงการ
ขยายเขตท่อเมน
ประปาหมู่ที  8

400,000

รวม 13,885,560 69,000,000
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