
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 96,780

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

(1) เงินสมทบระบบ
ประกันสุขภาพตําบล
กุดไห

240,180

(2) เงินทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียน นัก
ศึกษาและผู้ด้อยโอกาส

120,000

(3) ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย เป็นรายปี

34,480

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 500,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 133,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,738,400

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียง
ชีพสําหรับลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ ซึงจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.)

7,660

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

412,010

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 5,136,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 96,780

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

(1) เงินสมทบระบบ
ประกันสุขภาพตําบล
กุดไห

240,180

(2) เงินทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียน นัก
ศึกษาและผู้ด้อยโอกาส

120,000

(3) ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย เป็นรายปี

34,480

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 500,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 133,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,738,400

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียง
ชีพสําหรับลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ ซึงจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.)

7,660

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

412,010

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 5,136,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 442,200 149,040 1,249,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 42,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,060 10,380 35,340

เงินเดือนพนักงาน 333,060 1,001,880 1,019,760 709,080 3,429,540

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000 25,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 5,000 200,000 60,000 788,900 138,800

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-    ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
พนักงาน

10,000

-  ค่าใช้จ่ายในการวาง
และปรับปรุงผังเมือง
รวมเมือง/ชุมชนและ
วางผังเมืองชุมชน ฯ

10,000

-  โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงท้องถิน (ด้านการ
เกษตรและแหล่งนํา)

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 564,360 2,512,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 8,220 50,220

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 36,120 129,900

เงินเดือนพนักงาน 296,760 5,343,960 12,134,040

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 20,000 20,000

เงินประจําตําแหน่ง 330,000 510,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,000 125,000

ค่าเบียประชุม 15,000 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

140,000 170,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 470,000 615,000 2,277,700

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-    ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
พนักงาน

10,000

-  ค่าใช้จ่ายในการวาง
และปรับปรุงผังเมือง
รวมเมือง/ชุมชนและ
วางผังเมืองชุมชน ฯ

10,000

-  โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียงท้องถิน (ด้านการ
เกษตรและแหล่งนํา)

15,000

วันทีพิมพ์ : 6/9/2561  16:34:38 หน้า : 4/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-  โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลวันสําคัญต่างๆ

-  โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวัง และเตรียมการ
ป้องกันไฟป่า
-  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและซ้อม
แผนวิธีการดับเพลิง

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเลือกตัง

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 30,000 20,000 50,000

- ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

- โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด 100,000

- โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับก่อนวัย
เรียน

20,000

- โครงการแข่งขันฟุต
ซอล "รวมพลังสร้าง
สุขภาพทีดี"

20,000

- โครงการแข่งขันสวด
มนต์หมู่ทํานอง
สรภัญญะ

30,000

- โครงการคุณธรรม
และจริยธรรม
- โครงการจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา

40,000

- โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
สีปี (พ.ศ
.2561-2564)

- โครงการเทศบาลกุด
ไหสัญจร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-  โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลวันสําคัญต่างๆ

35,000 35,000

-  โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวัง และเตรียมการ
ป้องกันไฟป่า

15,000 15,000

-  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและซ้อม
แผนวิธีการดับเพลิง

30,000 30,000

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเลือกตัง 400,000 400,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 30,000 170,000

- ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000 5,000

- โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด 100,000

- โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับก่อนวัย
เรียน

20,000

- โครงการแข่งขันฟุต
ซอล "รวมพลังสร้าง
สุขภาพทีดี"

20,000

- โครงการแข่งขันสวด
มนต์หมู่ทํานอง
สรภัญญะ

30,000

- โครงการคุณธรรม
และจริยธรรม 10,000 10,000

- โครงการจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา

40,000

- โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
สีปี (พ.ศ
.2561-2564)

5,000 5,000

- โครงการเทศบาลกุด
ไหสัญจร 10,000 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 ค่าใช้สอย

- โครงการธรรมะ
สัญจร 10,000

- โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
- โครงการปรับเปลียน
เพือประหยัดพลังงาน

- โครงการปลูกต้นไม้ 10,000

- โครงการเปลียน
แปลง เพิมเติมแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564)

- โครงการฝึกอบรม
เกียวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารและกฏหมาย
เบืองต้นสําหรับ
ประชาชน
- โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลัก
สูตรเทคนิคการสํารวจ
วินิจฉัยศรัตรูพืชที
สําคัญ

10,000

- โครงการส่งเสริมการ
ใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืช

10,000

- โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที
ต้นทาง

30,000

- โครงการส่งเสริมการ
เลียงสัตว์ (หลักสูตร
การเลียงไก่ดําภู
พาน,หมูดําภูพาน และ
วัวดําภูพาน)

10,000

- โครงการอาสาสมัคร
ท้องถินรักษ์โลก(อถล.) 30,000

- สนับสนุนโครงการ
วันท้องถินไทย
(1) โครงการจัดงาน
วันเด็ก 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการธรรมะ
สัญจร 10,000

- โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

65,000 65,000

- โครงการปรับเปลียน
เพือประหยัดพลังงาน 20,000 20,000

- โครงการปลูกต้นไม้ 10,000

- โครงการเปลียน
แปลง เพิมเติมแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564)

20,000 20,000

- โครงการฝึกอบรม
เกียวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารและกฏหมาย
เบืองต้นสําหรับ
ประชาชน

20,000 20,000

- โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลัก
สูตรเทคนิคการสํารวจ
วินิจฉัยศรัตรูพืชที
สําคัญ

10,000

- โครงการส่งเสริมการ
ใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืช

10,000

- โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที
ต้นทาง

30,000

- โครงการส่งเสริมการ
เลียงสัตว์ (หลักสูตร
การเลียงไก่ดําภู
พาน,หมูดําภูพาน และ
วัวดําภูพาน)

10,000

- โครงการอาสาสมัคร
ท้องถินรักษ์โลก(อถล.) 30,000

- สนับสนุนโครงการ
วันท้องถินไทย 10,000 10,000

(1) โครงการจัดงาน
วันเด็ก 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

(2) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 173 
คน หัวละ 1,700 บาท  
รวมเป็นเงิน  
294,100  บาท

294,100

(3) โครงการเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 
จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
จํานวน 97 คน รวม
เป็นเงิน 109,610 
บาท

109,610

(4) โครงการแสดงผล
งานทางวิชาการ 12,000

(5) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

847,700

1. โครงการอบรม
เยาวชนไทยห่างไกลยา
เสพติด

30,000

2. โครงการวันผู้สูงวัย
เป็นหลักชัยของครอบ
ครัว

50,000

3. โครงการสนับ
สนุน-ส่งเสริมวันผู้
พิการสากล

15,000

4. โครงการส่ง
เสริม-สนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพสตรี

15,000

5. โครงการกุดไห
ตําบลน่าอยู่ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 173 
คน หัวละ 1,700 บาท  
รวมเป็นเงิน  
294,100  บาท

294,100

(3) โครงการเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 
จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
จํานวน 97 คน รวม
เป็นเงิน 109,610 
บาท

109,610

(4) โครงการแสดงผล
งานทางวิชาการ 12,000

(5) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

847,700

1. โครงการอบรม
เยาวชนไทยห่างไกลยา
เสพติด

30,000

2. โครงการวันผู้สูงวัย
เป็นหลักชัยของครอบ
ครัว

50,000

3. โครงการสนับ
สนุน-ส่งเสริมวันผู้
พิการสากล

15,000

4. โครงการส่ง
เสริม-สนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพสตรี

15,000

5. โครงการกุดไห
ตําบลน่าอยู่ 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

6. โครงการอบรมส่ง
เสริมอาชีพ กลุ่มผ้า
ย้อมคราม

20,000

7. โครงการถ่ายทอด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงสู่แนวทางปฏิบัติ

20,000

8. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ยากไร้และผู้
ด้อยโอกาส

20,000

-ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

-โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

45,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 100,000 10,000 30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 12,800

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 10,000 20,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 40,000 70,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 10,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 55,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,753,340

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 70,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 30,000 10,000 40,000

วัสดุอืน 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

6. โครงการอบรมส่ง
เสริมอาชีพ กลุ่มผ้า
ย้อมคราม

20,000

7. โครงการถ่ายทอด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงสู่แนวทางปฏิบัติ

20,000

8. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ยากไร้และผู้
ด้อยโอกาส

20,000

-ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000 100,000

-โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

45,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 60,000 285,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 10,000 72,800

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 80,000 155,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 10,000 55,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 70,000 70,000 250,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 20,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 55,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,753,340

วัสดุการเกษตร 5,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 110,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 80,000 185,000

วัสดุอืน 30,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 30,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000

ค่าไฟฟ้า 80,000 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)  พัดลมติดฝาผนัง 
ศดว.บ้านกลาง  
จํานวน  6  ตัว  ขนาด
ใบพัด 16 นิว

9,000

(1) โต๊ะทํางาน  
จํานวน 1 หลัง

(2) ชันเก็บแฟ้ม 40 
ช่อง ขนาด จํานวน 2 
หลัง
(2) ตู้เก็บเอกสารเหล็ก
ชนิด 2 บาน (มอก.) 
(ศพด.ค้อน้อย) จํานวน 
1 หลัง

5,500

(3) ตู้เหล็กบานเลือน
กระจก ขนาด 4  ฟุต

(4) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลือนทึบ ขนาด 4  
ฟุต
1). เครืองโทรสาร 
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จํานวน 1 
เครือง

2).เครืองขัดพืน 
จํานวน 1 เครือง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครืองพิมพ์ชนิด
ฉีดหมึก 2 เครือง  (ศพ
ด.บ้านกลาง,กุดไห) 
คุณลักษณะพืนฐาน

14,200

วันทีพิมพ์ : 6/9/2561  16:34:38 หน้า : 13/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 132,000 162,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 410,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)  พัดลมติดฝาผนัง 
ศดว.บ้านกลาง  
จํานวน  6  ตัว  ขนาด
ใบพัด 16 นิว

9,000

(1) โต๊ะทํางาน  
จํานวน 1 หลัง 6,900 6,900

(2) ชันเก็บแฟ้ม 40 
ช่อง ขนาด จํานวน 2 
หลัง

8,000 8,000

(2) ตู้เก็บเอกสารเหล็ก
ชนิด 2 บาน (มอก.) 
(ศพด.ค้อน้อย) จํานวน 
1 หลัง

5,500

(3) ตู้เหล็กบานเลือน
กระจก ขนาด 4  ฟุต 3,900 3,900

(4) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลือนทึบ ขนาด 4  
ฟุต

3,200 3,200

1). เครืองโทรสาร 
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จํานวน 1 
เครือง

18,000 18,000

2).เครืองขัดพืน 
จํานวน 1 เครือง 20,000 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครืองพิมพ์ชนิด
ฉีดหมึก 2 เครือง  (ศพ
ด.บ้านกลาง,กุดไห) 
คุณลักษณะพืนฐาน

14,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

(1)เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานัก
งาน*(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

(2) เครือง
คอมพิวเตอร์ All in 
one ตังโต๊ะ 1 เครือง 
(ศพด.ค้อน้อย)

17,000

(3) เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครือง (ศพด
.ค้อน้อย)

5,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- เลือยโซ่ยนต์ จํานวน 
1  เครือง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- โคมไฟฟ้าส่องสว่าง 30,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณ์ 60,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

-เรือไฟเบอร์กลาส 
พร้อมติดตังเครืองยนต์ 
จํานวน 1 ลํา

ครุภัณฑ์โรงงาน

- แม่แรงตะเฆ่  ขนาด  
5  ตัน  จํานวน  1  ตัว

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1).โครงการวางท่อ
เมนประปาหมู่บ้าน 
บ้านกุดไห หมู่ที 
1,6,11

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

(1)เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานัก
งาน*(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

16,000 16,000

(2) เครือง
คอมพิวเตอร์ All in 
one ตังโต๊ะ 1 เครือง 
(ศพด.ค้อน้อย)

17,000

(3) เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครือง (ศพด
.ค้อน้อย)

5,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- เลือยโซ่ยนต์ จํานวน 
1  เครือง 42,000 42,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- โคมไฟฟ้าส่องสว่าง 30,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณ์ 60,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

-เรือไฟเบอร์กลาส 
พร้อมติดตังเครืองยนต์ 
จํานวน 1 ลํา

50,000 50,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

- แม่แรงตะเฆ่  ขนาด  
5  ตัน  จํานวน  1  ตัว 28,000 28,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1).โครงการวางท่อ
เมนประปาหมู่บ้าน 
บ้านกุดไห หมู่ที 
1,6,11

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

2)โครงการปรับปรุง
ทางสาธารณะเป็นผิว
ทางคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแยก 2218 - 
บ้านกุดไห บ้านกุดไห 
หมู่ที 11

201,000

3) โครงการวางท่อ
ระบายนําพร้อมบ่อพัก
ถนน สปก.สาย 
สน.07202 บ้านงิว - 
บ้านค้อใหญ่ บ้านค้อ
ใหญ่ หมู่ที 4

484,700

4)  โครงการปรับปรุง
ทางสาธารณะเป็นผิว
ทางลูกรังแยกถนน ส
ปก.สาย สน. 07216 - 
บ้านงิวเชือมถนนบ้าน
งิว - บ้านบัว บ้านงิว  
หมู่ที  2

41,000

5)  โครงการปรับปรุง
ทางสาธารณะเป็นผิว
ทางลูกรังถนนสายแยก 
2218 - คลองชล
ประทาน  บ้านค้อใหญ่  
หมู่ที  7

492,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

(1) ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาและฝ้าเพดาน
ของ ศพด.ค้อน้อย

314,700

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบงานก่อ
สร้าง 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนสํานักงาน
เทศบาลตําบลกุดบาก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

2)โครงการปรับปรุง
ทางสาธารณะเป็นผิว
ทางคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแยก 2218 - 
บ้านกุดไห บ้านกุดไห 
หมู่ที 11

201,000

3) โครงการวางท่อ
ระบายนําพร้อมบ่อพัก
ถนน สปก.สาย 
สน.07202 บ้านงิว - 
บ้านค้อใหญ่ บ้านค้อ
ใหญ่ หมู่ที 4

484,700

4)  โครงการปรับปรุง
ทางสาธารณะเป็นผิว
ทางลูกรังแยกถนน ส
ปก.สาย สน. 07216 - 
บ้านงิวเชือมถนนบ้าน
งิว - บ้านบัว บ้านงิว  
หมู่ที  2

41,000

5)  โครงการปรับปรุง
ทางสาธารณะเป็นผิว
ทางลูกรังถนนสายแยก 
2218 - คลองชล
ประทาน  บ้านค้อใหญ่  
หมู่ที  7

492,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

(1) ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาและฝ้าเพดาน
ของ ศพด.ค้อน้อย

314,700

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบงานก่อ
สร้าง 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

- เงินอุดหนุนกิจการที
เป็นสาธารณประโยชน์ 220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- เงินอุดหนุส่วน
ราชการ 2,968,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
สกลนคร

225,420

รวม 18,736,510 408,060 220,000 200,000 4,244,260 1,399,180 2,092,780 11,630,030
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

- เงินอุดหนุนกิจการที
เป็นสาธารณประโยชน์ 220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- เงินอุดหนุส่วน
ราชการ 2,968,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
สกลนคร

225,420

รวม 1,456,760 11,385,300 51,772,880
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