
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 220,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 270,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 160,314

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,869,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

233,000

สํารองจ่าย 650,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,273,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 558,960

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 86,340

เงินเดือนพนักงาน 660,055

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 220,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 270,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 160,314

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,869,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

233,000

สํารองจ่าย 650,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,273,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,577,600 2,577,600

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 2,453,820 3,012,780

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 44,000 68,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 265,480 351,820

เงินเดือนพนักงาน 5,939,280 6,599,335

เงินประจําตําแหน่ง 378,000 420,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 75,000 105,000
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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

90,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 250,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

01. โครงการศูนย์ 3 
วัย เทิดไท้องค์ราชันย์ 50,000

01. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชน

50,000

02. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 
ตําบลนาไม้ไผ่

50,000

02. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการศึกษาเนือง
ในวันเด็กแห่งชาติ

50,000

03. โครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตําบลนาไม้ไผ่

30,000

03. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
สําหรับยุวชน รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอา
เซียน

50,000

04. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 50,000

04. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3,000

05. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

40,000 15,000 145,000

ค่าเช่าบ้าน 232,800 292,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 60,000 85,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 950,000 1,250,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

01. โครงการศูนย์ 3 
วัย เทิดไท้องค์ราชันย์ 50,000

01. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชน

50,000

02. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 
ตําบลนาไม้ไผ่

50,000

02. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการศึกษาเนือง
ในวันเด็กแห่งชาติ

50,000

03. โครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนตําบลนาไม้ไผ่

30,000

03. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
สําหรับยุวชน รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอา
เซียน

50,000

04. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 50,000

04. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3,000

05. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

05. โครงการอบรม
พัฒนาเด็กเยาวชน 40,000

06. โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ที

120,000

06.โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะอนุกรรม
การคุ้มครองเด็กตําบล
นาไม้ไผ่

30,000

07. โครงการเยียม
บ้าน 8,000

07. โครงการอบรมส่ง
เสริมพัฒนากลุ่ม
องค์กรสตรี

30,000

08. โครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย

50,000

08. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกรรมการ
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
และสหกรณ์

20,000

09. โครงการวันสําคัญ 10,000

09. โครงการอบรมส่ง
เสริมพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวเลียงเดียว

30,000

1. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร
1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนา

80,000

1. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายใน
ตําบล

300,000

1. โครงการจัดตกแต่ง
เรือพนมพระร่วมงาน
ประเพณีชักพระอําเภอ
ทุ่งสง

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

05. โครงการอบรม
พัฒนาเด็กเยาวชน 40,000

06. โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ที

120,000

06.โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะอนุกรรม
การคุ้มครองเด็กตําบล
นาไม้ไผ่

30,000

07. โครงการเยียม
บ้าน 8,000

07. โครงการอบรมส่ง
เสริมพัฒนากลุ่ม
องค์กรสตรี

30,000

08. โครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย

50,000

08. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกรรมการ
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
และสหกรณ์

20,000

09. โครงการวันสําคัญ 10,000

09. โครงการอบรมส่ง
เสริมพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวเลียงเดียว

30,000

1. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

300,000 300,000

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนา

60,000 140,000

1. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายใน
ตําบล

300,000

1. โครงการจัดตกแต่ง
เรือพนมพระร่วมงาน
ประเพณีชักพระอําเภอ
ทุ่งสง

90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. โครงการบ้านท้อง
ถินไทยเทิดไท้องค์
ราชัน

100,000

1. โครงการรณรงค์
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม 
ตามพระราชเสาวณีย์

10,000

1. โครงการอบรม อป
พร.

1.โครงการแก้ไข
ปัญหาขยะชุมชน 20,000

1.โครงการส่งเสริมให้
มีตลาดกลางระดับ
ตําบล

36,000

10. โครงการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกับ
ชุมชน

20,000

10. โครงการอบรมส่ง
เสริมพัฒนาปราชญ์
ชาวบ้าน

30,000

11. ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินที
จัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเด่น

25,000

12. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

16,000

13.โครงการสาน
สัมพันธ์น้องพี 45,000

14.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

970,200

15.ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 280,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. โครงการบ้านท้อง
ถินไทยเทิดไท้องค์
ราชัน

100,000

1. โครงการรณรงค์
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม 
ตามพระราชเสาวณีย์

10,000

1. โครงการอบรม อป
พร. 100,000 100,000

1.โครงการแก้ไข
ปัญหาขยะชุมชน 20,000

1.โครงการส่งเสริมให้
มีตลาดกลางระดับ
ตําบล

36,000

10. โครงการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกับ
ชุมชน

20,000

10. โครงการอบรมส่ง
เสริมพัฒนาปราชญ์
ชาวบ้าน

30,000

11. ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินที
จัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเด่น

25,000

12. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

16,000

13.โครงการสาน
สัมพันธ์น้องพี 45,000

14.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

970,200

15.ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 280,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการ ตามวาระ
โอกาสจําเป็น

2. โครงการแข่งขัน
กีฬาภายนอก 60,000

2. โครงการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
และวันสงกรานต์

50,000

2. โครงการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

2. โครงการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ

40,000

2. โครงการอบรม
ทักษะเกียวกับการช่วย
เหลือผู้ประสบภัย

2. โครงการอบรม
พัฒนาอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุทีบ้าน

50,000

2. ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิรักพืนทีสี
เขียว เฉลิมพระเกียรติ

10,000

2.โครงการควบคุม
และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

100,000

3. โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 10,000

3. โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัด
เก็บภาษี
3. โครงการจัดอบรม
การพัฒนาบุคลากร

3. โครงการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการ ตามวาระ
โอกาสจําเป็น

5,000 5,000

2. โครงการแข่งขัน
กีฬาภายนอก 60,000

2. โครงการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
และวันสงกรานต์

50,000

2. โครงการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

250,000 250,000

2. โครงการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ

40,000

2. โครงการอบรม
ทักษะเกียวกับการช่วย
เหลือผู้ประสบภัย

30,000 30,000

2. โครงการอบรม
พัฒนาอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุทีบ้าน

50,000

2. ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิรักพืนทีสี
เขียว เฉลิมพระเกียรติ

10,000

2.โครงการควบคุม
และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

100,000

3. โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 10,000

3. โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัด
เก็บภาษี

30,000 30,000

3. โครงการจัดอบรม
การพัฒนาบุคลากร 40,000 40,000

3. โครงการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

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

3. โครงการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
การประกอบอาชีพแก่
ประชาชน

70,000

3.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 10,000

3.โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับผู้ดูแลผู้
พิการเชิงรุกทีบ้าน

20,000

4. โครงการ อบต
.สัญจรพบประชาชน 
อําเภอ จังหวัดเคลือนที

4. โครงการจัด
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 5,000

4. โครงการส่งเสริม
พัฒนาครัวเรือน
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

4. โครงการอบรมหลัก
สูตรอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า
4.โครงการจัดการสิง
แวดล้อมยังยืน 25,000

4.โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์จากแม่สู่ลูก 20,000

5. ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัย

5. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การใช้
สารชีวภาพป้องกัน
กําจัดโรคพืชและแมลง

10,000

5. โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปะ การละ
เล่นท้องถิน

5,000

5. โครงการอบรม
ศึกษาดูงานนอกสถาน
ที
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
การประกอบอาชีพแก่
ประชาชน

70,000

3.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 10,000

3.โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับผู้ดูแลผู้
พิการเชิงรุกทีบ้าน

20,000

4. โครงการ อบต
.สัญจรพบประชาชน 
อําเภอ จังหวัดเคลือนที

30,000 30,000

4. โครงการจัด
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 5,000

4. โครงการส่งเสริม
พัฒนาครัวเรือน
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

4. โครงการอบรมหลัก
สูตรอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า

25,000 25,000

4.โครงการจัดการสิง
แวดล้อมยังยืน 25,000

4.โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์จากแม่สู่ลูก 20,000

5. ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัย

50,000 50,000

5. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การใช้
สารชีวภาพป้องกัน
กําจัดโรคพืชและแมลง

10,000

5. โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปะ การละ
เล่นท้องถิน

5,000

5. โครงการอบรม
ศึกษาดูงานนอกสถาน
ที

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

6. โครงการจัดเวที
ประชาคมรับฟังความ
คิดเห็น

6. โครงการอบรม
จริยธรรมพนักงาน 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชน ในชุมชน

50,000

6.โครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร

30,000

7. โครงการจัดประชุม
ประชาคมและจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

7. งานรัฐพิธีต่างๆ 150,000

7.โครงการส่งเสริม
กลุ่มเลียงสัตว์ 50,000

8.โครงการส่งเสริม
อาชีพเลียงปลา 20,000

9.โครงการผลิตแก๊ส
ชีวภาพจากมูลสัตว์ 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 60,000 20,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,222,531

วัสดุการเกษตร 10,000

วันทีพิมพ์ : 8/11/2560  15:28:34 หน้า : 13/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

6. โครงการจัดเวที
ประชาคมรับฟังความ
คิดเห็น

30,000 30,000

6. โครงการอบรม
จริยธรรมพนักงาน 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชน ในชุมชน

50,000

6.โครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร

30,000

7. โครงการจัดประชุม
ประชาคมและจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

20,000 20,000

7. งานรัฐพิธีต่างๆ 150,000

7.โครงการส่งเสริม
กลุ่มเลียงสัตว์ 50,000

8.โครงการส่งเสริม
อาชีพเลียงปลา 20,000

9.โครงการผลิตแก๊ส
ชีวภาพจากมูลสัตว์ 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 240,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 260,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 130,000 210,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,222,531

วัสดุการเกษตร 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 335,200

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 70,000 90,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางานพนักงาน

เก้าอีพักคอย

เก้าอีสําหรับโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ 1,500

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 
(แบบ 15 ลินชัก)

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
(มาตรฐาน มอก.) 5,500 11,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารติด
บานเลือน

โต๊ะทํางาน (หัวหน้า
ส่วนราชการ) 7,000

โต๊ะทํางานผู้บริหาร

โต๊ะวางเครือง
คอมพิวเตอร์ 2,500

โต๊ะวางเครืองพริน
เตอร์
พัดลมติดผนัง ขนาด
ใบพัด 16 นิว พร้อม
ติดตัง และอุปกรณ์

4,800

พัดลมไอเย็น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 335,200

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 130,000 290,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 20,000 20,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 450,000 450,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 150,000 150,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางานพนักงาน 6,000 6,000

เก้าอีพักคอย 8,000 8,000

เก้าอีสําหรับโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ 1,500

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 
(แบบ 15 ลินชัก) 4,300 4,300

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
(มาตรฐาน มอก.) 16,500 33,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารติด
บานเลือน 7,400 7,400

โต๊ะทํางาน (หัวหน้า
ส่วนราชการ) 7,000

โต๊ะทํางานผู้บริหาร 14,500 14,500

โต๊ะวางเครือง
คอมพิวเตอร์ 2,500

โต๊ะวางเครืองพริน
เตอร์ 2,500 2,500

พัดลมติดผนัง ขนาด
ใบพัด 16 นิว พร้อม
ติดตัง และอุปกรณ์

4,800

พัดลมไอเย็น 42,000 42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

16,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวด า (18 
หน้า/นาที)

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A3

53,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 2,800

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตบดิน 21,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองซักผ้า

เครืองตัดหญ้า(แบบ
เข็น)

จัดซือผ้าม่านและ
อุปกรณ์พร้อมติดตัง
ภายในสํานักงาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครืองเสียงพร้อม
ไมโครโฟนสําหรับห้อง
ประชุม

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 75,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

1. เครืองสูบนําชนิด
มอเตอร์จุ่มนํา 1.5 HP 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000 42,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

16,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวด า (18 
หน้า/นาที)

3,300 3,300

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A3

53,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 2,800

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตบดิน 21,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองซักผ้า 10,000 10,000

เครืองตัดหญ้า(แบบ
เข็น) 13,000 13,000

จัดซือผ้าม่านและ
อุปกรณ์พร้อมติดตัง
ภายในสํานักงาน

265,500 265,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครืองเสียงพร้อม
ไมโครโฟนสําหรับห้อง
ประชุม

101,000 101,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 170,000 245,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

1. เครืองสูบนําชนิด
มอเตอร์จุ่มนํา 1.5 HP 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองพ่นหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์ (120 
ซีซี) 51,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล 9,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 13,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 3,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01. โครงการขยาย
ไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง
ข่า - สามแยกบ้านนาย
สมใจ (ม.12) หมู่ที 1

121,000

02. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายชลประทาน 
(ตอนที 3) หมู่ที 1

242,300

03. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านนาย
ประไพ หมู่ที 2

360,900

04. โครงการบุกเบิก
ถนนสายสวนยางนาย
ประเสริฐ - บ้านนาย
อนันต์ หมู่ที 3

288,500

05. โครงการขุดลอก
คลองกงหรา หมู่ที 4 371,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองพ่นหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์ (120 
ซีซี) 51,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล 9,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 13,000 26,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 3,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

01. โครงการขยาย
ไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง
ข่า - สามแยกบ้านนาย
สมใจ (ม.12) หมู่ที 1

121,000

02. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายชลประทาน 
(ตอนที 3) หมู่ที 1

242,300

03. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายบ้านนาย
ประไพ หมู่ที 2

360,900

04. โครงการบุกเบิก
ถนนสายสวนยางนาย
ประเสริฐ - บ้านนาย
อนันต์ หมู่ที 3

288,500

05. โครงการขุดลอก
คลองกงหรา หมู่ที 4 371,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

06. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนสาย
ตกวัด ตอนที 2 หมู่ที 5

360,900

07. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสาย
ราษฎร์นิยม ตอนที 4 
หมู่ที 6

360,900

08. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ่อส้มไฟ  หมู่ที 7

360,900

09. โครงการปรับปรุง
เปลียนท่อเมนประปา
หมู่บ้านสายบ้านนาย
อภินันต์ - บ้านนายชม 
หมู่ที 8

267,700

10. โครงการปรับปรุง
เปลียนท่อเมนประปา
หมู่บ้าน ศก. 2 นิว สาย
โรงรมไสกรูด - บ้าน
นายอุษา หมู่ที 8

79,100

11. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนสาย
กาญจนาภิเษก - แค
เสาธง หมู่ที 9

382,100

12. โครงการบุกเบิก
ถนนสายบ้านนาย
แปลก -บ้านนางละมัย 
หมู่ที 10

371,800

13. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายโรง
ประชุม หมู่ที 11

382,200

14. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้าน
นายสมใจ - หนองพุก 
ตอนที 5 หมู่ที 12

360,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

06. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนสาย
ตกวัด ตอนที 2 หมู่ที 5

360,900

07. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสาย
ราษฎร์นิยม ตอนที 4 
หมู่ที 6

360,900

08. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ่อส้มไฟ  หมู่ที 7

360,900

09. โครงการปรับปรุง
เปลียนท่อเมนประปา
หมู่บ้านสายบ้านนาย
อภินันต์ - บ้านนายชม 
หมู่ที 8

267,700

10. โครงการปรับปรุง
เปลียนท่อเมนประปา
หมู่บ้าน ศก. 2 นิว สาย
โรงรมไสกรูด - บ้าน
นายอุษา หมู่ที 8

79,100

11. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนสาย
กาญจนาภิเษก - แค
เสาธง หมู่ที 9

382,100

12. โครงการบุกเบิก
ถนนสายบ้านนาย
แปลก -บ้านนางละมัย 
หมู่ที 10

371,800

13. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายโรง
ประชุม หมู่ที 11

382,200

14. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้าน
นายสมใจ - หนองพุก 
ตอนที 5 หมู่ที 12

360,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

15. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสาย
ต้นส้าน - วังถํา หมู่ที 
13

360,900

16. โครงการก่อสร้าง
พืนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมติดตังถังกรอง
สนิมเหล็กระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที 14

160,800

17.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายบ้าน
นายฉิง - บ้านนายจบ 
หมู่ที 14

205,000

18. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนทางเข้า อบ
ต.นาไม้ไผ่ หมู่ที 6

238,900

19. โครงการวางท่อ
ระบายนํา คสล.,ก่อ
สร้างรางระบายนํา 
คสล.สนามกีฬาทีทํา
การ อบต.นาไม้ไผ่ หมู่
ที 6

164,000

20. โครงการก่อสร้าง
รัว คสล.สํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาไม้ไผ่ หมู่ที 6

120,600

21. โครงการต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ ที
ทําการอบต.นาไม้ไผ่ 
หมู่ที 6

489,700

22. โครงการต่อเติม
ก่อสร้างอาคารห้องนํา 
ศพด. โรงเรียนวัดทุ่ง
ส้าน หมู่ที 5

59,500

23. โครงการต่อเติม
อาคาร ศพด.(หลัง
ใหม่) ทีทําการ อบต
.นาไม้ไผ่   หมู่ที 6

186,000

วันทีพิมพ์ : 8/11/2560  15:28:34 หน้า : 23/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

15. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสาย
ต้นส้าน - วังถํา หมู่ที 
13

360,900

16. โครงการก่อสร้าง
พืนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมติดตังถังกรอง
สนิมเหล็กระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที 14

160,800

17.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายบ้าน
นายฉิง - บ้านนายจบ 
หมู่ที 14

205,000

18. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนทางเข้า อบ
ต.นาไม้ไผ่ หมู่ที 6

238,900

19. โครงการวางท่อ
ระบายนํา คสล.,ก่อ
สร้างรางระบายนํา 
คสล.สนามกีฬาทีทํา
การ อบต.นาไม้ไผ่ หมู่
ที 6

164,000

20. โครงการก่อสร้าง
รัว คสล.สํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาไม้ไผ่ หมู่ที 6

120,600

21. โครงการต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ ที
ทําการอบต.นาไม้ไผ่ 
หมู่ที 6

489,700

22. โครงการต่อเติม
ก่อสร้างอาคารห้องนํา 
ศพด. โรงเรียนวัดทุ่ง
ส้าน หมู่ที 5

59,500

23. โครงการต่อเติม
อาคาร ศพด.(หลัง
ใหม่) ทีทําการ อบต
.นาไม้ไผ่   หมู่ที 6

186,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาไม้ไผ่ 
(หลังเก่า)

100,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 68,000 50,000 2,141,000

รวม 15,706,114 521,000 888,000 510,000 9,320,655 150,000 264,500 5,305,031
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาไม้ไผ่ 
(หลังเก่า)

100,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 96,000 96,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,259,000

รวม 378,300 16,956,400 50,000,000
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