
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 80,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 96,200

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,314,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

139,000

สํารองจ่าย 428,302

เบียยังชีพคนพิการ 1,680,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 313,700 132,300 292,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 24,000 36,900

เงินเดือนพนักงาน 277,000 636,800 299,600 1,028,500

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 13,800

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 80,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 96,200

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,314,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

139,000

สํารองจ่าย 428,302

เบียยังชีพคนพิการ 1,680,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,713,600 1,713,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 968,300 1,706,300

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 112,000 112,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 117,200 202,100

เงินเดือนพนักงาน 3,089,700 5,331,600

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000 93,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

34,600 118,800 54,100 165,200

ค่าเช่าบ้าน 43,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 20,000 10,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 234,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 150,000 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างแรงงานราษฎร 20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อบต.เคลือนที

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 160,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของ ศพด. 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ข้อมูล อบต.

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
และประสานแผน
พัฒนาท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 20,000 20,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

20,000

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
โครงการอําเภอเคลือน
ที/จังหวัดเคลือนที

วันทีพิมพ์ : 21/5/2561  16:08:40 หน้า : 3/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

567,200 939,900

ค่าเช่าบ้าน 50,000 93,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 40,000 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 188,000 422,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 122,000 292,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างแรงงานราษฎร 20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อบต.เคลือนที 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาการบริหารงาน 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 160,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของ ศพด. 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ข้อมูล อบต. 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
และประสานแผน
พัฒนาท้องถิน

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 95,000 175,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

20,000

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
โครงการอําเภอเคลือน
ที/จังหวัดเคลือนที

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนครูพีเลียง
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดรังงาม

240,000

ค่าลงทะเบียน 9,901 13,000 15,000 20,000

โครงการกองทัพหนู
น้อยคอยปราบยุง 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันประกวดทักษะทาง
วิชาการ

20,000

โครงการจัดตังธนาคาร
ขยะ 50,000

โครงการจ้างนักเรียน
ช่วงปิดภาคเรียน 20,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการเดิน - วิง  
เพือสุขภาพผู้สูงอายุ  
ประจําปี  ๒๕๖๐

60,000

โครงการเดินรณรงค์
สร้างแรงจูงใจร่วมต้าน
ภัยยาเสพติด

30,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานด้านการจัดการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

30,000

โครงการบัณ
ทิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.รังงาม

7,500

โครงการบ้านท้องถิน
ไทยประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน  
ราชินี

70,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์จัดสภาพแวดล้อม 
อบต.รังงาม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนครูพีเลียง
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดรังงาม

240,000

ค่าลงทะเบียน 150,000 207,901

โครงการกองทัพหนู
น้อยคอยปราบยุง 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันประกวดทักษะทาง
วิชาการ

20,000

โครงการจัดตังธนาคาร
ขยะ 50,000

โครงการจ้างนักเรียน
ช่วงปิดภาคเรียน 20,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000 30,000

โครงการเดิน - วิง  
เพือสุขภาพผู้สูงอายุ  
ประจําปี  ๒๕๖๐

60,000

โครงการเดินรณรงค์
สร้างแรงจูงใจร่วมต้าน
ภัยยาเสพติด

30,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานด้านการจัดการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

30,000

โครงการบัณ
ทิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.รังงาม

7,500

โครงการบ้านท้องถิน
ไทยประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน  
ราชินี

70,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์จัดสภาพแวดล้อม 
อบต.รังงาม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันภัย
ทางนํา "ว่ายนําเป็นเล่น
นําได้ ชีวิตปลอดภัย"

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๑

30,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรค 20,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพผู้ทํา
หน้าทีดูแลสุขภาพใน
ชุมชน/หมู่บ้าน

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐ
กิิจพอเพียง แก่
ประชาชนตําบลรังงาม

100,000

โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานอาชีพด้าน
การเกษตร

180,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับโรค
เอดส์

30,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพด้านการเกษตร 60,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพตามความสนใจ
ของประชาชน

60,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

50,000

โครงการเพิมศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการเยาวชนวัยใส
ใส่ใจสิงแวดล้อม 20,000

วันทีพิมพ์ : 21/5/2561  16:08:40 หน้า : 7/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันภัย
ทางนํา "ว่ายนําเป็นเล่น
นําได้ ชีวิตปลอดภัย"

60,000 60,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๑

30,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรค 20,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพผู้ทํา
หน้าทีดูแลสุขภาพใน
ชุมชน/หมู่บ้าน

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐ
กิิจพอเพียง แก่
ประชาชนตําบลรังงาม

100,000

โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานอาชีพด้าน
การเกษตร

180,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับโรค
เอดส์

30,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพด้านการเกษตร 60,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพตามความสนใจ
ของประชาชน

60,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

50,000

โครงการเพิมศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

100,000 100,000

โครงการเยาวชนวัยใส
ใส่ใจสิงแวดล้อม 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันลดความเสียง
จากอุบัติภัยทางถนน

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 30,000

โครงการราษฎร์รัฐใส่
ใจเรียนรู้กฏ 20,000

โครงการลดความเสียง
และป้องกันอัคคีภัย

โครงการเลือกตังผู้
บริหารท้องถินสมาชิก
สภาท้องถิน ปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๑
โครงการศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารจัดการ
ขยะและสิงแวดล้อม

50,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ในการป้องกัน
สาธารณภัย
โครงการส่งเสริม
คุณภาพและพัฒนา
สมรรถนะ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต.รัง
งาม

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคนพิการและผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม
ตําบลรังงาม

70,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุตําบลรังงาม

70,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรีและครอบครัว

60,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนสถาน
ศึกษา

507,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันลดความเสียง
จากอุบัติภัยทางถนน

30,000 30,000

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 30,000

โครงการราษฎร์รัฐใส่
ใจเรียนรู้กฏ 20,000

โครงการลดความเสียง
และป้องกันอัคคีภัย 30,000 30,000

โครงการเลือกตังผู้
บริหารท้องถินสมาชิก
สภาท้องถิน ปีงบ
ประมาณ ๒๕๖๑

150,000 150,000

โครงการศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารจัดการ
ขยะและสิงแวดล้อม

50,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ในการป้องกัน
สาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพและพัฒนา
สมรรถนะ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต.รัง
งาม

100,000 100,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคนพิการและผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม
ตําบลรังงาม

70,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุตําบลรังงาม

70,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรีและครอบครัว

60,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนสถาน
ศึกษา

507,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันเฝ้าระวังป้องกันยา
เสพติด

50,000

โครงการอนุรักษ์แหล่ง
นําเพือการเกษตร 20,000

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต
.รังงาม

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตามหลักธร
รมาภิบาล

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 20,000 120,000

วัสดุกีฬา 78,400

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 958,100

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอืน 170,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันเฝ้าระวังป้องกันยา
เสพติด

50,000

โครงการอนุรักษ์แหล่ง
นําเพือการเกษตร 20,000

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต
.รังงาม

65,000 65,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตามหลักธร
รมาภิบาล

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 260,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,000 220,000

วัสดุกีฬา 78,400

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 958,100

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 80,000 110,000

วัสดุอืน 170,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 3,600

ค่าไฟฟ้า 18,400

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

จัดซือพัดลมติดผนัง 16,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 22,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สํานักงาน 
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)สําหรับ
กระดาษขนาด A3

7,900

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า 2,800

จัดซือจอภาพแบบ 
LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือถังต้มนําไฟฟ้า
ระบบดิจิตอล

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนําแบบ
หอยโข่ง เครืองยนต์
เบนซิน

9,500

ครุภัณฑ์อืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 1,000 4,600

ค่าไฟฟ้า 170,000 188,400

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,000 7,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000 6,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 75,400 75,400

จัดซือพัดลมติดผนัง 16,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 22,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สํานักงาน 
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

16,000 16,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)สําหรับ
กระดาษขนาด A3

7,900

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า 25,200 28,000

จัดซือจอภาพแบบ 
LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว

3,000 3,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือถังต้มนําไฟฟ้า
ระบบดิจิตอล 13,000 13,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองสูบนําแบบ
หอยโข่ง เครืองยนต์
เบนซิน

9,500

ครุภัณฑ์อืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือกระจกโค้งนูน 
เสากระจก พร้อมติดตัง
บริเวณทางแยกทาง
โค้ง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที ๑ บ้านบุ่ง
หวาย สายภายในหมู่
บ้านช่วงบ้านนายสนัน 
บัวบานศรี- บ้านนาย
สงบ กองสันเทียะ

198,412

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๖ บ้านหนอง
แดงพัฒนา สายภายใน
หมู่บ้านช่วงบ้านนาย
สําราญ-บ้านนาย
วิโรจน์

163,517

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๙ บ้านห้วย
ยาง สายภายในหมู่บ้าน
ช่วงประปา-บ้านนาย
กุหลาบ

198,531

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพือการเกษตร 
บ้านบุฝ้าย หมู่ที ๓ สาย
เริมไร่นายหนูนา-ไร่
บางบัวสี

153,366

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพือการเกษตร 
บ้านหนองแดงพัฒนา 
หมู่ทีี ๖ สายเริมนานาย
เหมอ-เขตป่าตาเนิน

137,339

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพือการเกษตร 
บ้านหนองตอ หมู่ท่ี ๕ 
สายเริมสํานักสงฆ์(แม่
ชี)-ไร่นายบุญ

199,055
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือกระจกโค้งนูน 
เสากระจก พร้อมติดตัง
บริเวณทางแยกทาง
โค้ง

18,000 18,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที ๑ บ้านบุ่ง
หวาย สายภายในหมู่
บ้านช่วงบ้านนายสนัน 
บัวบานศรี- บ้านนาย
สงบ กองสันเทียะ

198,412

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๖ บ้านหนอง
แดงพัฒนา สายภายใน
หมู่บ้านช่วงบ้านนาย
สําราญ-บ้านนาย
วิโรจน์

163,517

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๙ บ้านห้วย
ยาง สายภายในหมู่บ้าน
ช่วงประปา-บ้านนาย
กุหลาบ

198,531

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพือการเกษตร 
บ้านบุฝ้าย หมู่ที ๓ สาย
เริมไร่นายหนูนา-ไร่
บางบัวสี

153,366

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพือการเกษตร 
บ้านหนองแดงพัฒนา 
หมู่ทีี ๖ สายเริมนานาย
เหมอ-เขตป่าตาเนิน

137,339

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพือการเกษตร 
บ้านหนองตอ หมู่ท่ี ๕ 
สายเริมสํานักสงฆ์(แม่
ชี)-ไร่นายบุญ

199,055
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. ช่วง
บ้านนายไพรัตน์-บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาง
ลัดดาวรรณ บ้านรุ่ง
อรุณ หมู่ที ๘

198,535

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล.ช่วง
บ้านนางสมหมาย ชัย
ณรงค์-บ้านนายชัน เท
พังเทียม บ้านดอนเปล้า 
หมู่ทีี ๗

152,010

โครงการเกลียปรับแต่ง
ถนนลูกรังด้วยรถเกลีย
ปรับใบมีดภายใน
เขตรับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลรังงาม

194,218

โครงการขยายไหล่ทาง
ถนน คสล. หมู่ทีี ๔ 
บ้านรังงาม สายภายใน
หมู่บ้านช่วงบ้านนาย
อุดม วงศ์
แสง-โรงเรียนมัธยมชัย
มงคลรังงาม

194,186

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง เพือการ
เกษตรทุกสาย บ้าน
ห้วยยาง หมู่ที ๙

98,177

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายเพ่ือการ
เกษตรทุกสาย บ้าน
โกรกตาแป้น หมู่ที ๒

297,532

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพือการ
เกษตร สายนานาย
กา-นานางสว่าง บ้าน
ดอนเปล้า หมู่ทีี ๗

50,347

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพือการ
เกษตรทุกสาย บ้านบุ
ฝ้าย หมู่ที ๓

141,455
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. ช่วง
บ้านนายไพรัตน์-บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาง
ลัดดาวรรณ บ้านรุ่ง
อรุณ หมู่ที ๘

198,535

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล.ช่วง
บ้านนางสมหมาย ชัย
ณรงค์-บ้านนายชัน เท
พังเทียม บ้านดอนเปล้า 
หมู่ทีี ๗

152,010

โครงการเกลียปรับแต่ง
ถนนลูกรังด้วยรถเกลีย
ปรับใบมีดภายใน
เขตรับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลรังงาม

194,218

โครงการขยายไหล่ทาง
ถนน คสล. หมู่ทีี ๔ 
บ้านรังงาม สายภายใน
หมู่บ้านช่วงบ้านนาย
อุดม วงศ์
แสง-โรงเรียนมัธยมชัย
มงคลรังงาม

194,186

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง เพือการ
เกษตรทุกสาย บ้าน
ห้วยยาง หมู่ที ๙

98,177

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายเพ่ือการ
เกษตรทุกสาย บ้าน
โกรกตาแป้น หมู่ที ๒

297,532

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพือการ
เกษตร สายนานาย
กา-นานางสว่าง บ้าน
ดอนเปล้า หมู่ทีี ๗

50,347

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพือการ
เกษตรทุกสาย บ้านบุ
ฝ้าย หมู่ที ๓

141,455
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพือการ
เกษตรทุกสาย บ้านรุ่ง
อรุณ หมู่ทีี ๘

98,177

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายเพือการ
เกษตรทุกสาย บ้านรัง
งาม หมู่ทีึ ๔

98,177

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายเพือการ
เกษตรบ้านบุ่ง
หวาย-โคกหนองแจง 
บ้านบุ่งหวายหมู่ที ๑

98,177

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมระบบจําหน่าย
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
หนองตอ หมู่ที ๕

95,351

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านดอนเปล้าหมู่ทีี ๗

150,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการ กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

162,915

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,846,400

รวม 7,784,302 676,001 388,400 470,000 4,425,762 775,000 884,000 5,589,215
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพือการ
เกษตรทุกสาย บ้านรุ่ง
อรุณ หมู่ทีี ๘

98,177

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายเพือการ
เกษตรทุกสาย บ้านรัง
งาม หมู่ทีึ ๔

98,177

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายเพือการ
เกษตรบ้านบุ่ง
หวาย-โคกหนองแจง 
บ้านบุ่งหวายหมู่ที ๑

98,177

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมระบบจําหน่าย
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
หนองตอ หมู่ที ๕

95,351

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านดอนเปล้าหมู่ทีี ๗

150,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการ กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

162,915

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 18,000 18,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 37,000 37,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,846,400

รวม 318,000 9,587,320 30,898,000
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