
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 270,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,052,800

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 74,749

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

215,145

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,446,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 357,840 172,320 143,520 767,280

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 15,900

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 41,000 17,220 72,000

เงินเดือนพนักงาน 546,240 499,680 311,640 1,269,120

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 12,000 30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 270,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,052,800

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 74,749

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

215,145

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,446,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,972,800 1,972,800

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 1,728,000 3,168,960

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 99,900

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 180,000 310,220

เงินเดือนพนักงาน 3,739,320 6,366,000

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 336,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 90,000 147,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000 260,000 30,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 2,000 2,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 120,000 20,000 574,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 15,000 2,000 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-  โครงการ อบต. 
เคลือนทีพบประชาชน

-  โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

-  โครงการจัดทํา
แผนทีภาษี

-  โครงการจัดทําเวที
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล และการจัด
ทําและติดตามแผน
พัฒนาท้องถิน
-  โครงการจัดอบรมทํา
ความเข้าใจเพือสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที
ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ของ
ประชาชนในชุมชน

-  โครงการติดตาม
เยียม ดูแลผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

100,000

-  โครงการบริการ
ประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่าน
ช้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

272,000 642,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 174,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 44,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 528,000 1,252,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 130,000 167,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-  โครงการ อบต. 
เคลือนทีพบประชาชน 100,000 100,000

-  โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

-  โครงการจัดทํา
แผนทีภาษี 500,000 500,000

-  โครงการจัดทําเวที
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล และการจัด
ทําและติดตามแผน
พัฒนาท้องถิน

70,000 70,000

-  โครงการจัดอบรมทํา
ความเข้าใจเพือสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที
ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ของ
ประชาชนในชุมชน

30,000 30,000

-  โครงการติดตาม
เยียม ดูแลผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

100,000

-  โครงการบริการ
ประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่าน
ช้าง

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-  โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 50,000

-  โครงการปลูกต้นไม้
เพือสนับสนุนโครงการ
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ

50,000

-  โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 60,000

-  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

100,000

-  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
-  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างเข้ม
ข้นและยังยืน

30,000

-  โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

220,000

-  โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม  
ให้แก่เด็กและเยาวชน

30,000

-  โครงการฝึกอบรม
พนักงานกู้ชีพ 30,000

-  โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพือ
เพิมประสิทธิภาพของ 
อบต. ด่านช้าง

-  โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน (EMS) อบต. 
ด่านช้าง

300,000

-  โครงการเพาะชํา
กล้าไม้ 35,000

-  โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-  โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 50,000

-  โครงการปลูกต้นไม้
เพือสนับสนุนโครงการ
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ

50,000

-  โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 60,000

-  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

100,000

-  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000 50,000

-  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างเข้ม
ข้นและยังยืน

30,000

-  โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

220,000

-  โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม  
ให้แก่เด็กและเยาวชน

30,000

-  โครงการฝึกอบรม
พนักงานกู้ชีพ 30,000

-  โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพือ
เพิมประสิทธิภาพของ 
อบต. ด่านช้าง

400,000 400,000

-  โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน (EMS) อบต. 
ด่านช้าง

300,000

-  โครงการเพาะชํา
กล้าไม้ 35,000

-  โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-  โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

-  โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ด้านการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง  และเกษตร
ทฤษฎีใหม่

50,000

-  โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

70,000

-  โครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

70,000

-  โครงการอบรมคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตังสมาชิก
สภาและผู้บริหารท้อง
ถิน

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000

- ค่าเดินทางไป
ราชการ 50,000

- ค่าเดินทางไป
ราชการในราชอณา
จักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000

- โครงการ จัดกิจกรรม
วันท้องถินไทย

- โครงการ จัดกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ
- โครงการ จัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ

- โครงการ พัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานของกลุ่มสตรี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-  โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

40,000 40,000

-  โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ด้านการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง  และเกษตร
ทฤษฎีใหม่

50,000

-  โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

70,000

-  โครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

70,000

-  โครงการอบรมคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ 30,000 30,000

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตังสมาชิก
สภาและผู้บริหารท้อง
ถิน

400,000 400,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000

- ค่าเดินทางไป
ราชการ 100,000 150,000

- ค่าเดินทางไป
ราชการในราชอณา
จักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000

- โครงการ จัดกิจกรรม
วันท้องถินไทย 30,000 30,000

- โครงการ จัดกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ 20,000 20,000

- โครงการ จัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 20,000 20,000

- โครงการ พัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานของกลุ่มสตรี

450,000 450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

- โครงการ ส่งเสริม
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชถินตามโครงการ
พระราชดําริ

50,000

- โครงการ สนับ
สนุน/ส่งเสริมการ
หว่านพืชตระกูลถัว
หลังการเก็บเกียว
ข้าวนาปี

40,000

- โครงการ อบรมศีล 5 
ประชาสุขใจ 40,000

- โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 100,000

- โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 70,000

- โครงการศึกษาดูงาน
บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการ
บริหารการศึกษา

30,000

- โครงการสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน
- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

870,640

- โครงการอบรมและ
ฝึกศึกษานอกสถานที
สําหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

40,000

- โครงการอบรมและ
ศึกษานอกสถานที 
เรืองเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับเด็กและเยาวชน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 20,000 10,000

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วันทีพิมพ์ : 20/9/2561  14:45:41 หน้า : 9/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

- โครงการ ส่งเสริม
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชถินตามโครงการ
พระราชดําริ

50,000

- โครงการ สนับ
สนุน/ส่งเสริมการ
หว่านพืชตระกูลถัว
หลังการเก็บเกียว
ข้าวนาปี

40,000

- โครงการ อบรมศีล 5 
ประชาสุขใจ 40,000

- โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 100,000

- โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 70,000

- โครงการศึกษาดูงาน
บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการ
บริหารการศึกษา

30,000

- โครงการสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน 11,000 11,000

- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

870,640

- โครงการอบรมและ
ฝึกศึกษานอกสถานที
สําหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

40,000

- โครงการอบรมและ
ศึกษานอกสถานที 
เรืองเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับเด็กและเยาวชน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 410,000 455,000

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 20,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม) 900,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 120,000 100,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 20,000 50,000

วัสดุอืน 5,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 3,000

ค่าไฟฟ้า 80,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  จัดซือเก้าอีพนักพิง
ทรงสูง

-  จัดซือเก้าอีมีพนักพิง 
 จํานวน 4 ตัว 8,000

-  จัดซือตู้เก็บเอกสาร

-  จัดซือตู้เก็บเอกสาร 
2 บานเลือนกระจก  
จํานวน 2 หลัง

11,000

-  จัดซือโต๊ะทํางาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 170,000 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 250,000 250,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 40,000 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 900,000

วัสดุการเกษตร 5,000 15,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 280,000

วัสดุอืน 5,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 150,000 160,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 8,000

ค่าไฟฟ้า 250,000 330,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  จัดซือเก้าอีพนักพิง
ทรงสูง 4,000 4,000

-  จัดซือเก้าอีมีพนักพิง 
 จํานวน 4 ตัว 8,000

-  จัดซือตู้เก็บเอกสาร 11,000 11,000

-  จัดซือตู้เก็บเอกสาร 
2 บานเลือนกระจก  
จํานวน 2 หลัง

11,000

-  จัดซือโต๊ะทํางาน 6,000 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- จัดซือเครืองปรับ
อากาศ ขนาด 18,000 
บีทียู แบบแยกส่วน 
(ชนิดแขวน)

28,600

- จัดซือเครืองปรับ
อากาศชนิดติดผนัง
- จัดซือโต๊ะทํางาน  
จํานวน 3 ตัว 18,000

จัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก(Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3

7,100

- จัดซือคอมพิวเตอร์
สํานักงาน
- จัดซือเครือง
ปรินเตอร์ จํานวน 2 
เครือง

5,200

- จัดซือปรินเตอร์สํานัก
งาน
จัดซือเครืองปรินเตอร์
สํานักงาน

ครุภัณฑ์การศึกษา

-  เครืองเล่นสนาม 
สําหรับ ศพด. ในตําบล
ด่านช้าง

100,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

- จัดซือโทรทัศน์สี จอ 
LED 32 นิว จํานวน 
2 เครือง

16,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

-  โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนเพาะชําตําบล
ด่านช้าง

50,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

วันทีพิมพ์ : 20/9/2561  14:45:41 หน้า : 13/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- จัดซือเครืองปรับ
อากาศ ขนาด 18,000 
บีทียู แบบแยกส่วน 
(ชนิดแขวน)

28,600

- จัดซือเครืองปรับ
อากาศชนิดติดผนัง 17,000 17,000

- จัดซือโต๊ะทํางาน  
จํานวน 3 ตัว 18,000

จัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 12,000 12,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก(Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3

7,100

- จัดซือคอมพิวเตอร์
สํานักงาน 30,000 30,000

- จัดซือเครือง
ปรินเตอร์ จํานวน 2 
เครือง

5,200

- จัดซือปรินเตอร์สํานัก
งาน 4,300 4,300

จัดซือเครืองปรินเตอร์
สํานักงาน 8,600 8,600

ครุภัณฑ์การศึกษา

-  เครืองเล่นสนาม 
สําหรับ ศพด. ในตําบล
ด่านช้าง

100,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

- จัดซือโทรทัศน์สี จอ 
LED 32 นิว จํานวน 
2 เครือง

16,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

-  โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนเพาะชําตําบล
ด่านช้าง

50,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

-  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านโคก
สะอาด  หมู่ที 10 (จาก
บ้านนายนิวัฒน์ ถึง
บ้านนายทองลวด ต่อ
จากปี 61)

145,000

-  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านดอน
หัน หมู่ที 1 (ทางไป
ป่าช้า)

350,000

-  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านนา
นิคม หมู่ที 5 (ถนน
หน้าศาสปู่ตา ถึงบ้าน
นางวรรณา กาญจน
สอน)

190,000

-  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านรกฟ้า 
หมู่ที 11 (จากหน้าวัด 
ถึงศาลปู่ตา)

350,000

-  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านสระไผ่ 
หมู่ที 4 (จากนานาย
หลอ กุลอุปฮาด ถึงนา
นายเฉลิมชัย  จัดนอก 
ต่อจากปี 61)

350,000

-  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านหนอง
แวง หมู่ที 7 (จากบ้าน
นายกําจัด ถึงฝายนํา
ล้น)

235,000

-  โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังบ้านตะคร้อ
เก่า หมู่ที 6 (จากบ้าน
ตะคร้อเก่า ไปบ้านโคก
สะอาด)

330,000

-  โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําบ้านหนอง
เม็ก หมู่ที 9 (จากบ้าน
นายบุญล้วน ถึงสระ
หนองเม็ก)

320,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

-  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านโคก
สะอาด  หมู่ที 10 (จาก
บ้านนายนิวัฒน์ ถึง
บ้านนายทองลวด ต่อ
จากปี 61)

145,000

-  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านดอน
หัน หมู่ที 1 (ทางไป
ป่าช้า)

350,000

-  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านนา
นิคม หมู่ที 5 (ถนน
หน้าศาสปู่ตา ถึงบ้าน
นางวรรณา กาญจน
สอน)

190,000

-  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านรกฟ้า 
หมู่ที 11 (จากหน้าวัด 
ถึงศาลปู่ตา)

350,000

-  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านสระไผ่ 
หมู่ที 4 (จากนานาย
หลอ กุลอุปฮาด ถึงนา
นายเฉลิมชัย  จัดนอก 
ต่อจากปี 61)

350,000

-  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านหนอง
แวง หมู่ที 7 (จากบ้าน
นายกําจัด ถึงฝายนํา
ล้น)

235,000

-  โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังบ้านตะคร้อ
เก่า หมู่ที 6 (จากบ้าน
ตะคร้อเก่า ไปบ้านโคก
สะอาด)

330,000

-  โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําบ้านหนอง
เม็ก หมู่ที 9 (จากบ้าน
นายบุญล้วน ถึงสระ
หนองเม็ก)

320,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

-  โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายนําคลอง
ไส้ไก่บ้านโนนเพ็ด หมู
ที 8 จํานวน 3 จุด

300,000

-  โครงการซ่อมแซม
ห้องนํา  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองเม็ก

70,000

-  โครงการปรับปรุง
ท่อเหลียมลําห้วยแคน
บ้านหนองแวง หมู่ที 7

55,000

-  โครงการปรับปรุงผิว
จราจรด้วยแอสฟัลติก 
คอนกรีตบ้านนานิคม 
หมู่ที 5 (จากทางหลวง 
202 ถึงสามแยกบ้าน
นางหอมจันทร์)

160,000

- โครงการก่อนร้าง
ถนน คสล. บ้านตะคร้อ 
หมู่ที 2 (เส้นรอบหมู่
บ้าน ต่อจากปี 61)

350,000

- โครงการก่อ
สร้าง/ปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยางสาย
นานิคม ถึงหนองว่า
เอน

928,000

- เงินชดเชยสัญญา
แบบปรับค่าได้ (ค่า K 
)

162,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

-  อุดหนุน  การดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการในประราช
ดําริด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- ค่าอาหารกลางวัน ให้
เด็กชันอนุบาล - ป.6 
ของโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขตตําบลด่าน
ช้าง

1,260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

-  โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายนําคลอง
ไส้ไก่บ้านโนนเพ็ด หมู
ที 8 จํานวน 3 จุด

300,000

-  โครงการซ่อมแซม
ห้องนํา  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองเม็ก

70,000

-  โครงการปรับปรุง
ท่อเหลียมลําห้วยแคน
บ้านหนองแวง หมู่ที 7

55,000

-  โครงการปรับปรุงผิว
จราจรด้วยแอสฟัลติก 
คอนกรีตบ้านนานิคม 
หมู่ที 5 (จากทางหลวง 
202 ถึงสามแยกบ้าน
นางหอมจันทร์)

160,000

- โครงการก่อนร้าง
ถนน คสล. บ้านตะคร้อ 
หมู่ที 2 (เส้นรอบหมู่
บ้าน ต่อจากปี 61)

350,000

- โครงการก่อ
สร้าง/ปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยางสาย
นานิคม ถึงหนองว่า
เอน

928,000

- เงินชดเชยสัญญา
แบบปรับค่าได้ (ค่า K 
)

162,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

-  อุดหนุน  การดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการในประราช
ดําริด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- ค่าอาหารกลางวัน ให้
เด็กชันอนุบาล - ป.6 
ของโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขตตําบลด่าน
ช้าง

1,260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุน “ศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินระดับอําเภอ"

- อุดหนุนทีว่าการ
อําเภอบัวใหญ่ในการ
จัดงานประเพณี "งาน
ฉลองชัยชนะท้าวสุ
รนารี ประเพณีบัวไหม
บัวใหญ่"  อําเภอบัว
ใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

40,000

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา 
(จากปากทางเข้าหมู่
บ้านถึงสามแยกคุ้ม
โนนสําราญ) ม.3

60,000

ขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน 
จํานวน 9 จุด  ม.3

300,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบัวใหญ่ 550,000

รวม 14,119,094 1,037,240 4,225,500 370,000 2,549,520 865,960 1,080,740 6,726,840
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- อุดหนุน “ศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินระดับอําเภอ"

15,000 15,000

- อุดหนุนทีว่าการ
อําเภอบัวใหญ่ในการ
จัดงานประเพณี "งาน
ฉลองชัยชนะท้าวสุ
รนารี ประเพณีบัวไหม
บัวใหญ่"  อําเภอบัว
ใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

40,000

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา 
(จากปากทางเข้าหมู่
บ้านถึงสามแยกคุ้ม
โนนสําราญ) ม.3

60,000

ขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน 
จํานวน 9 จุด  ม.3

300,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบัวใหญ่ 550,000

รวม 157,300 13,653,440 44,785,634
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