
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 500

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน

60,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 69,480

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,496,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

137,860

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,257,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 143,520

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000

เงินเดือนพนักงาน 597,340

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 500

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน

60,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 69,480

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,496,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

137,860

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,257,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,195,200 1,195,200

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 258,600 795,480 1,197,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 156,000 180,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 132,000 192,000

เงินเดือนพนักงาน 663,000 2,900,040 4,160,380
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 80,000 100,000 200,000 10,800

โครงการจ้างเหมา
บุคคลปฎิบัติงานช่าง
ไฟฟ้า

100,000

โครงการจ้างเหมา
บุคคลเพือปฏิบัติงาน
ในกองคลัง

โครงการจ้างเหมา
บุคคลเพือปฏิบัติหน้าที
ในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโสม

โครงการปรับปรุงสาย
เมนไฟฟ้าเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.นาโสม

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของรางวัล ค่าพวง
มาลา ค่าพานพุ่ม
ประดับดอกไม้วันท้อง
ถินไทย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 199,800 199,800

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 168,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 80,000 90,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 40,000 90,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 90,000 132,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 23,000 23,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 173,000 573,800

โครงการจ้างเหมา
บุคคลปฎิบัติงานช่าง
ไฟฟ้า

100,000

โครงการจ้างเหมา
บุคคลเพือปฏิบัติงาน
ในกองคลัง

102,000 102,000

โครงการจ้างเหมา
บุคคลเพือปฏิบัติหน้าที
ในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโสม

102,000 102,000

โครงการปรับปรุงสาย
เมนไฟฟ้าเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.นาโสม

10,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของรางวัล ค่าพวง
มาลา ค่าพานพุ่ม
ประดับดอกไม้วันท้อง
ถินไทย

2,000 2,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 150,000 205,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโสม กรณี
ครบวาระ หรือเลือกตัง
ซ่อมของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโสมหรือผู้
บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโสม

โครงการการศึกษาเพือ
ต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดและความรุนแรงใน
เด็กนักเรียน อบต.นา
โสม อ.ชัยบาดาล จ
.ลพบุรี

40,400

โครงการขุดบ่อ
ธนาคารนําใต้ดิน 
ระบบปิด เพือป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย ปี2562

60,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ตําบลนาโสม ประจําปี
งบประมาณ 2562

60,000

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์วันยาเสพติด
โลก ประจําปี 2562

30,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพือการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน

โครงการนันทนาการ
แข่งขันกีฬาพืนบ้านผู้
สูงอายุสัมพันธ์ 
ประจําปีงบประมาณ 
2562

23,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การเลือกตัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโสม กรณี
ครบวาระ หรือเลือกตัง
ซ่อมของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโสมหรือผู้
บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโสม

400,000 400,000

โครงการการศึกษาเพือ
ต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดและความรุนแรงใน
เด็กนักเรียน อบต.นา
โสม อ.ชัยบาดาล จ
.ลพบุรี

40,400

โครงการขุดบ่อ
ธนาคารนําใต้ดิน 
ระบบปิด เพือป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย ปี2562

60,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ตําบลนาโสม ประจําปี
งบประมาณ 2562

60,000

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์วันยาเสพติด
โลก ประจําปี 2562

30,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพือการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน

20,000 20,000

โครงการนันทนาการ
แข่งขันกีฬาพืนบ้านผู้
สูงอายุสัมพันธ์ 
ประจําปีงบประมาณ 
2562

23,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การเลือกตัง 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณี
สงกรานต์ วันผู้สูงอายุ
และครอบครัว ปี 
2562

50,000

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ประจําปี 
2562

80,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 29,600

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ของ อบต.นาโสม

50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม ประจําปี 2562

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการพัฒนา
จิตสํานึกค่านิยมและ
จรรยาบรรณ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 
 ประจําปีงบประมาณ  
2562

10,000

โครงการเมืองน่าอยู่ส่ง
เสริมการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะใน
ชุมชนตําบลนาโสม

28,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณี
สงกรานต์ วันผู้สูงอายุ
และครอบครัว ปี 
2562

50,000

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ประจําปี 
2562

80,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 29,600

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ของ อบต.นาโสม

50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

30,000 30,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม ประจําปี 2562

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

15,000 15,000

โครงการพัฒนา
จิตสํานึกค่านิยมและ
จรรยาบรรณ

10,000 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 100,000 100,000

โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 
 ประจําปีงบประมาณ  
2562

10,000

โครงการเมืองน่าอยู่ส่ง
เสริมการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะใน
ชุมชนตําบลนาโสม

28,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้
เกียวกับมลพิษทีมีผล
กระทบต่อสิงแวดล้อม

2,000

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 20,000

โครงการส่งนักกีฬา
และประชาชนตําบลนา
โสมเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา

80,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2562

โครงการส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาในวัน
สําคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม

5,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่
บ้านตําบลนาโสม

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว)
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและป้องกัน
ไฟป่า

10,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการพึง
ตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการอบรมเพิมพูน
ความรู้ด้านสาธารณภัย
ให้แก่อปพร. ศูนย์อบต
.นาโสม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้
เกียวกับมลพิษทีมีผล
กระทบต่อสิงแวดล้อม

2,000

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 20,000

โครงการส่งนักกีฬา
และประชาชนตําบลนา
โสมเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา

80,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2562

40,000 40,000

โครงการส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาในวัน
สําคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม

5,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่
บ้านตําบลนาโสม

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว)

45,900 45,900

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,510 30,510

โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและป้องกัน
ไฟป่า

10,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการพึง
ตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการอบรมเพิมพูน
ความรู้ด้านสาธารณภัย
ให้แก่อปพร. ศูนย์อบต
.นาโสม

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

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโสม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 450,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 60,000 300,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน

วัสดุอืน 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงานแขนปีก
นก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโสม

132,300 132,300

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 60,000 820,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 70,000 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 130,000 155,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 10,000 78,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000 150,000

วัสดุกีฬา 5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 25,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 471,386 471,386

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 410,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 12,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 120,000 125,000

วัสดุอืน 5,000 2,000 12,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 90,000 90,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 160,000 490,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงานแขนปีก
นก 3,500 3,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอีสํานักงานแบบมี
ล้อเลือน

เครืองดูดฝุ่น

ตู้บานเลือนกระจก

ตู้บานเลือนสูง ชนิด
กระจก

โต๊ะทํางาน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนํา 114,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขาตําบล 2 ช่วงไร่
นางญาณัจฉรา  จิตร
ซือตรง

329,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยเจริญสุข

317,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านนาย
ไพโรจน์  ฉิมสุนทร

154,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาโสม - หนอง
ใหญ่ 7 (ป่าสัก) หมู่ที 
1 และหมู่ที 5 ตําบลนา
โสม

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามแยกเขาตําบล 
3

329,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอีสํานักงานแบบมี
ล้อเลือน 2,500 2,500

เครืองดูดฝุ่น 14,000 14,000

ตู้บานเลือนกระจก 4,500 4,500

ตู้บานเลือนสูง ชนิด
กระจก 6,500 6,500

โต๊ะทํางาน 4,700 4,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 80,000 80,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนํา 114,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขาตําบล 2 ช่วงไร่
นางญาณัจฉรา  จิตร
ซือตรง

329,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยเจริญสุข

317,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านนาย
ไพโรจน์  ฉิมสุนทร

154,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาโสม - หนอง
ใหญ่ 7 (ป่าสัก) หมู่ที 
1 และหมู่ที 5 ตําบลนา
โสม

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามแยกเขาตําบล 
3

329,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
สายซับงูเหลือม - 
หนองใหญ่ โดยลาด
ยางผิว PARA - 
ASPHALT 
CONCRETE

180,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข 120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านนายทักษา
ปกรณ์ สีดาถม

50,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํา จากปาก
ทางแยกถนนซับงู
เหลือม-ซับตะเคียน 3 
ถึงหน้าโรงเรียนบ้าน
ซับงูเหลือม

70,000

โครงการงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์ 
ประจําปี

28,000

โครงการติดตังหม้อ
แปลงไฟฟ้าพร้อมเดิน
สายระบบไฟฟ้าภายใน
พืนทีก่อสร้างสํานักงาน 
อบต.แห่งใหม่

480,000

โครงการอาหารกลาง
วัน โรงเรียนบ้านซับงู
เหลือม

โครงการอาหารกลาง
วัน โรงเรียนบ้านนา
โสม
โครงการอาหารกลาง
วัน โรงเรียนบ้าน
ใหม๋ทรัพย์เจริญ

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  13:48:24 หน้า : 15/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
สายซับงูเหลือม - 
หนองใหญ่ โดยลาด
ยางผิว PARA - 
ASPHALT 
CONCRETE

180,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข 120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านนายทักษา
ปกรณ์ สีดาถม

50,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํา จากปาก
ทางแยกถนนซับงู
เหลือม-ซับตะเคียน 3 
ถึงหน้าโรงเรียนบ้าน
ซับงูเหลือม

70,000

โครงการงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์ 
ประจําปี

28,000

โครงการติดตังหม้อ
แปลงไฟฟ้าพร้อมเดิน
สายระบบไฟฟ้าภายใน
พืนทีก่อสร้างสํานักงาน 
อบต.แห่งใหม่

480,000

โครงการอาหารกลาง
วัน โรงเรียนบ้านซับงู
เหลือม

280,000 280,000

โครงการอาหารกลาง
วัน โรงเรียนบ้านนา
โสม

244,000 244,000

โครงการอาหารกลาง
วัน โรงเรียนบ้าน
ใหม๋ทรัพย์เจริญ

352,000 352,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน โครงการอุดหนุนการ
จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ 20,000

รวม 5,270,240 564,000 130,000 2,459,500 266,000 260,000 2,365,860 270,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน โครงการอุดหนุนการ
จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ 20,000

รวม 2,775,696 285,000 8,595,940 23,243,036
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