
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สนับสนุนกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.โรงเข้

80,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 93,753

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,500,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

160,000

สํารองจ่าย 200,900

เบียยังชีพคนพิการ 1,152,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000

เงินเดือนพนักงาน 673,500

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สนับสนุนกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ อบต
.โรงเข้

80,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 93,753

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,500,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

160,000

สํารองจ่าย 200,900

เบียยังชีพคนพิการ 1,152,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,232,000 2,232,000

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 435,840 1,127,220 1,701,060

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 48,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 72,000 78,000 174,000

เงินเดือนพนักงาน 549,720 3,815,340 5,038,560

เงินประจําตําแหน่ง 252,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,000 65,000 96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

40,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 342,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

7,140

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายการเลือกตัง
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล
ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000 245,000 305,000

ค่าเช่าบ้าน 90,000 132,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 387,000 729,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

7,140

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 45,000 145,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายการเลือกตัง
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

55,000 55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ของคณะผู้
บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของคณะผู้
บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง

15,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา และรายจ่าย
อืนๆ

โครงการ big 
cleaning day 5,000

โครงการกีฬาเชือม
ความสามัคคีหลีกหนี
ยาเสพติด

60,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 5,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี

5,000

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง 10,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลโรง
เข้

โครงการฝึกอบรม อป
พร.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ของคณะผู้
บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง

130,000 130,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของคณะผู้
บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง

15,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงมาลา และรายจ่าย
อืนๆ

5,000 5,000

โครงการ big 
cleaning day 5,000

โครงการกีฬาเชือม
ความสามัคคีหลีกหนี
ยาเสพติด

60,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

80,000 80,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 5,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี

5,000

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง 10,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลโรง
เข้

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร. 15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับยาเสพ
ติด

20,000

โครงการฝึกอาชีพระ
ยะสันใหัแก่ประชาชน 20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 240,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโรงเข้

60,000

โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

20,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต.

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 20,000

โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาระดับต่างๆ 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสนับสนุนยก
ระดับคุณภาพชีวิตคน
พิการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับยาเสพ
ติด

20,000

โครงการฝึกอาชีพระ
ยะสันใหัแก่ประชาชน 20,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 240,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโรงเข้

60,000

โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

20,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต.

100,000 100,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

15,000 15,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 20,000

โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาระดับต่างๆ 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

525,640 525,640

โครงการสนับสนุนยก
ระดับคุณภาพชีวิตคน
พิการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

35,700

โครงการหมู่บ้านปลอด
ยุงลาย 40,000

โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถิน 10,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการอบรมเยาวชน
ด้านการอนุรักษ์สิง
แวดล้อม
โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันโรคเอดส์

20,000

โครงการออกหน่วย
บริการจัดเก็บภาษี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

35,700

โครงการหมู่บ้านปลอด
ยุงลาย 40,000

โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถิน 10,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 20,000 20,000

โครงการอบรมเยาวชน
ด้านการอนุรักษ์สิง
แวดล้อม

20,000 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันโรคเอดส์

20,000

โครงการออกหน่วย
บริการจัดเก็บภาษี 3,000 3,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 163,678 283,678

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 120,000 145,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 26,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,000 130,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 15,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 557,440 557,440

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองดูดฝุ่น

จัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร
จัดซืัอตู้บานเลือนทึบ
พร้อมชันวางของ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
1

22,000

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED  สี แบบ 
Network

10,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเลือยโซ่ยนต์ 12,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล
จัดซือโทรทัศน์ แอล อี 
ดี (LED TV)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 110,000 120,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 40,000 40,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 9,700 15,700

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองดูดฝุ่น 14,000 14,000

จัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร 4,000 4,000

จัดซืัอตู้บานเลือนทึบ
พร้อมชันวางของ 20,000 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
1

22,000

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED  สี แบบ 
Network

10,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเลือยโซ่ยนต์ 12,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 60,000 75,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล 13,600 13,600

จัดซือโทรทัศน์ แอล อี 
ดี (LED TV) 8,000 8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตดาดคลองจาก
บ้านนางเมือง ประเทือ
งทิน ถึง บ้านนาง
เหมือน กองชิด หมู่ที 2 
 บ้านดอนข่อย - ไร่ค่า 
ต.ลาดโพธิ

464,300

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านกํานันเสน่ห์ 
ลบถม หมู่ที 2 บ้านนา
ฉอก ต.โรงเข้

150,300

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประปาหมู่บ้าน หมู่
ที 2  บ้านนาฉอก ต
.โรงเข้

348,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตาลทุย ถึงถนน
สายนาบอม หมู่ที 3 
บ้านดอนโตนด ต
.สะพานไกร

498,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านไร่มะขวิดฝัง
ตะวันตก หมู่ที 1 บ้าน
วังบัว ต.ลาดโพธิ

263,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รอบหมู่บ้าน หมู่ที 2 ต
.สะพานไกร

496,700

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รอบหมู่บ้าน หมู่ที 4 
บ้านใหม่ ต.โรงเข้ ทัง
สองฝัง

496,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตดาดคลองจาก
บ้านนางเมือง ประเทือ
งทิน ถึง บ้านนาง
เหมือน กองชิด หมู่ที 2 
 บ้านดอนข่อย - ไร่ค่า 
ต.ลาดโพธิ

464,300

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านกํานันเสน่ห์ 
ลบถม หมู่ที 2 บ้านนา
ฉอก ต.โรงเข้

150,300

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประปาหมู่บ้าน หมู่
ที 2  บ้านนาฉอก ต
.โรงเข้

348,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตาลทุย ถึงถนน
สายนาบอม หมู่ที 3 
บ้านดอนโตนด ต
.สะพานไกร

498,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านไร่มะขวิดฝัง
ตะวันตก หมู่ที 1 บ้าน
วังบัว ต.ลาดโพธิ

263,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รอบหมู่บ้าน หมู่ที 2 ต
.สะพานไกร

496,700

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รอบหมู่บ้าน หมู่ที 4 
บ้านใหม่ ต.โรงเข้ ทัง
สองฝัง

496,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางลงบ้านไร่
มะขวิดถึงบ้านผู้ใหญ่
บรรจง  แย้มเทศ หมู่ที 
1 บ้านวังบัว ต.โรงเข้

192,000

โครงการกําจัดวัชพืช
ในคูคลองในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโรงเข้

100,000

โครงการขุดลอกคลอง
สายนาหลวง หมู่ที 1 
ถึง หมู่ที 3 ต.ลาดโพธิ

30,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K) 116,412 1,200

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

75,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

สํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการศึกษาวางและ
จัดทําผังเมืองรวมเมือง
เพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ระยะที ๒

185,197

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
(สถานทีกลาง)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันสําหรับนักเรียน
โรงเรียน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางลงบ้านไร่
มะขวิดถึงบ้านผู้ใหญ่
บรรจง  แย้มเทศ หมู่ที 
1 บ้านวังบัว ต.โรงเข้

192,000

โครงการกําจัดวัชพืช
ในคูคลองในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโรงเข้

100,000

โครงการขุดลอกคลอง
สายนาหลวง หมู่ที 1 
ถึง หมู่ที 3 ต.ลาดโพธิ

30,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K) 117,612

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

75,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

สํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการ

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการศึกษาวางและ
จัดทําผังเมืองรวมเมือง
เพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ระยะที ๒

185,197

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
(สถานทีกลาง)

12,000 12,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันสําหรับนักเรียน
โรงเรียน

800,000 800,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอบ้าน
ลาด เพือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการจัดขบวน
แห่งานพระนครคีรี - 
เมืองเพชร  ประจําปี 
2562 อําเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี

15,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอบ้าน
ลาด เพือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการจัดงาน
แข่งขันวัวเทียมเกวียน
และบ้านลาด 102 ปี 
ประจําปี 2562  อําเภอ
บ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี

80,000

รวม 8,222,653 20,000 3,026,712 315,000 50,000 2,062,897 80,000 422,840
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอบ้าน
ลาด เพือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการจัดขบวน
แห่งานพระนครคีรี - 
เมืองเพชร  ประจําปี 
2562 อําเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี

15,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอบ้าน
ลาด เพือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการจัดงาน
แข่งขันวัวเทียมเกวียน
และบ้านลาด 102 ปี 
ประจําปี 2562  อําเภอ
บ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี

80,000

รวม 3,029,640 60,000 10,710,258 28,000,000
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