
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเมืองพะไล

40,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตําบล
เมืองพะไล (สปสช.)

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

64,050

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,474,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,571

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

167,598

สํารองจ่าย 700,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,920,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลเมืองพะไล

40,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตําบล
เมืองพะไล (สปสช.)

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

64,050

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,474,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,571

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

167,598

สํารองจ่าย 700,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,920,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,713,600 1,713,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 423,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

64,200

เงินเดือนพนักงาน 730,320

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

49,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 525,960 1,165,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 27,600 115,800

เงินเดือนพนักงาน 731,520 3,833,880 5,295,720

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 174,840 174,840

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 168,000 252,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 70,000 85,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

40,000 86,000 238,950 413,950

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 15,000 25,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 10,000 140,082 220,082
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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

โครงการสํารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

4,002

จ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอกดูแลและบํารุง
รักษาสนามหญ้า สวน
หย่อมและต้นไม้ สถาน
ที่ราชการ

จ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอกทําความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการ

จ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอกทําความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการ (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก )
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

4,002

จ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอกดูแลและบํารุง
รักษาสนามหญ้า สวน
หย่อมและต้นไม้ สถาน
ที่ราชการ

147,600 147,600

จ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอกทําความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการ

147,600 147,600

จ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอกทําความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการ (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก )

147,600 147,600
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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

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง
บริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 20,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาหรือวัชพืชใน
แหล่งน้ํา

10,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในตําบล

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง
บริการ

40,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000 23,000 28,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 220,000 320,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

5,000 5,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 20,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาหรือวัชพืชใน
แหล่งน้ํา

10,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในตําบล

100,000 100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

30,000 30,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

20,000 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

โครงการจัดซื้อ/จัดหา
สารหรือน้ํายาตรวจ
ปัสสาวะ

20,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการบริหารจัดการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

126,000

โครงการปลูกต้นไม้ใน
เขตตําบล

20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
ตามโครงการพระราช
ดําริ

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดซื้อ/จัดหา
สารหรือน้ํายาตรวจ
ปัสสาวะ

20,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

260,000 260,000

โครงการบริหารจัดการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

126,000

โครงการปลูกต้นไม้ใน
เขตตําบล

20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
ตามโครงการพระราช
ดําริ

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

45,000
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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

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการ
พัฒนาการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

280,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้
สูงอายุ)

50,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

10,000 10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

260,000 260,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการ
พัฒนาการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

280,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้
สูงอายุ)

50,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

20,000 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

โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดออก

70,000

โครงการสตรีกับวิถีพอ
เพียง

20,000

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้ง

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือ)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา 
(วัสดุการศึกษา )
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดออก

70,000

โครงการสตรีกับวิถีพอ
เพียง

20,000

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้ง

540,000 540,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

9,030 9,030

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน)

6,300 6,300

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือ)

4,200 4,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน)

4,200 4,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา 
(วัสดุการศึกษา )

35,700 35,700
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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

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

โครงการสร้างทัศนคติ
และจิตสํานึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา

30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวสัมพันธ์ 
ครอบครัวอบอุ่น

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช ฯ

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 600,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

102,900 102,900

โครงการสร้างทัศนคติ
และจิตสํานึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์

20,000 20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา

30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวสัมพันธ์ 
ครอบครัวอบอุ่น

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช ฯ

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,000 70,000 686,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 33,500 33,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 60,000 105,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 10,000 85,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90,000 90,000

วัสดุกีฬา 75,000 75,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000 30,000
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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

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 80,000

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน

เก้าอี้สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ

ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

โต๊ะหมู่บูชา

โพเดี้ยม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 455,437 455,437

วัสดุก่อสร้าง 80,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 190,000 230,000

วัสดุอื่น 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000 40,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 150,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 4,000 4,000

เก้าอี้สํานักงาน 6,000 6,000

เครื่องปรับอากาศ 28,000 28,000

ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 11,000 11,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 11,000

โต๊ะหมู่บูชา 8,500 8,500

โพเดี้ยม 17,000 17,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 32,000 32,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000 30,000
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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

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยโซ่ยนต์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น

ตู้เย็น  ขนาด 5 คิวบิ
กฟุต

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระน้ําเที่ยง ม.5 
สายหน้าโรงพยาบาล

291,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองเรือ ม.7 สาย
จากบ้านนายสมชัย  
มารศรี - หนองโจกโหล
ก

213,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

17,000 17,000

เครื่องพิมพ์ 8,600 8,600

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300 4,300

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยโซ่ยนต์ 12,000 12,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น 5,000 5,000

ตู้เย็น  ขนาด 5 คิวบิ
กฟุต

6,500 6,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ 9,500 9,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระน้ําเที่ยง ม.5 
สายหน้าโรงพยาบาล

291,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองเรือ ม.7 สาย
จากบ้านนายสมชัย  
มารศรี - หนองโจกโหล
ก

213,200

วันที่พิมพ์ : 7/10/2562  13:44:16 หน้า : 20/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ฝาผนัง ม.1 จากบ้าน
นางถวิล  สีกําพี้ ถึงสี่
แยกบ้านนางมณี  สุ
วิหาร

233,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เพ็ดน้อย ม.6 จากถนน
สาย อบจ.นม.12205 
ถึงถนนสายบ้านเพ็ด
น้อย - หนองแสง

279,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในบ้านหนองเรือ ม.7 
จากบ้านนางโสภา  
วิเศษดี - หนองโจกโหล
ก

65,300

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้านโนนสะอาด ม
.8 จากที่ดินนายไสว  
จันทีนอก ถึงคลอง
ลําห้วยน้อย

279,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ฝาผนัง ม.1 จากบ้าน
นางถวิล  สีกําพี้ ถึงสี่
แยกบ้านนางมณี  สุ
วิหาร

233,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เพ็ดน้อย ม.6 จากถนน
สาย อบจ.นม.12205 
ถึงถนนสายบ้านเพ็ด
น้อย - หนองแสง

279,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในบ้านหนองเรือ ม.7 
จากบ้านนางโสภา  
วิเศษดี - หนองโจกโหล
ก

65,300

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้านโนนสะอาด ม
.8 จากที่ดินนายไสว  
จันทีนอก ถึงคลอง
ลําห้วยน้อย

279,900
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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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากบริเวณที่ดิน นางสุ
พร  แทนไธสง ไปที่นา 
นางมนเทียร  หงษ์ไธสง 
 บ้านแดงน้อย  ม.2

279,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากวัดบ้านพะไล ม.3 - 
บ้านนายสมบูรณ์  ฮา
ดเศษ

69,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
ทางบ้านหลุบทุ่ม ต
.เมืองพะไล ไปบ้านโนน
เมือง ต.สามเมือง อ.สีดา

156,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบตัวยู พร้อม
วางท่อระบายน้ํา  บ้าน
พะไล ม.3 จากบ้านนาย
สมหมาย ภักดีลุน - ทาง
เข้าบ้านนายจิตจวัตร  
หนูจิตต์

52,000

โครงการขุดลอกหนอง
น้ํากินบ้านสระน้ําเที่ยง 
ม.5

278,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากบริเวณที่ดิน นางสุ
พร  แทนไธสง ไปที่นา 
นางมนเทียร  หงษ์ไธสง 
 บ้านแดงน้อย  ม.2

279,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากวัดบ้านพะไล ม.3 - 
บ้านนายสมบูรณ์  ฮา
ดเศษ

69,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
ทางบ้านหลุบทุ่ม ต
.เมืองพะไล ไปบ้านโนน
เมือง ต.สามเมือง อ.สีดา

156,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบตัวยู พร้อม
วางท่อระบายน้ํา  บ้าน
พะไล ม.3 จากบ้านนาย
สมหมาย ภักดีลุน - ทาง
เข้าบ้านนายจิตจวัตร  
หนูจิตต์

52,000

โครงการขุดลอกหนอง
น้ํากินบ้านสระน้ําเที่ยง 
ม.5

278,000
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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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติมระบบประปาหอถัง
สูง บ้านหนองแก  ม.9

274,900

อาคารต่าง ๆ

โครงการติดตั้งเหล็กดัด
หน้าต่างพร้อมประตู
เหล็กม้วนที่ทําการ อบต
.เมืองพะไล

154,400

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

การจ้างสํารวจความพึง
พอใจ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านเพ็ดน้อย  หมู่ที่ 6

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติมระบบประปาหอถัง
สูง บ้านหนองแก  ม.9

274,900

อาคารต่าง ๆ

โครงการติดตั้งเหล็กดัด
หน้าต่างพร้อมประตู
เหล็กม้วนที่ทําการ อบต
.เมืองพะไล

154,400

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

การจ้างสํารวจความพึง
พอใจ

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี  
บ้านเพ็ดน้อย  หมู่ที่ 6

6,000
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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

โครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านพะไล  หมู่ที่ 3

7,000

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรียของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  บ้านแดง
น้อย  หมู่ที่ 2

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านพะไล  หมู่ที่ 3

7,000

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรียของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  บ้านแดง
น้อย  หมู่ที่ 2

6,000
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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

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรียของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  บ้านสระ
น้ําเที่ยง  หมู่ที่ 5

6,000

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรียของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  บ้าน
หนองเรือ หมู่ที่ 7

6,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2562  13:44:16 หน้า : 29/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรียของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  บ้านสระ
น้ําเที่ยง  หมู่ที่ 5

6,000

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรียของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  บ้าน
หนองเรือ หมู่ที่ 7

6,000
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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

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรียของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  บ้าน
หลุบทุ่ม  หมู่ที่ 4

7,000

โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภา
กาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ  บ้านแดงน้อย  
หมู่ที่ 2

7,000

โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภา
กาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ  บ้านเพ็ดน้อย  
หมู่ที่ 6

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรียของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  บ้าน
หลุบทุ่ม  หมู่ที่ 4

7,000

โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภา
กาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ  บ้านแดงน้อย  
หมู่ที่ 2

7,000

โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภา
กาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ  บ้านเพ็ดน้อย  
หมู่ที่ 6

7,000
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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

โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภา
กาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ  บ้านหนองแก  
หมู่ที่ 9

7,000

โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภา
กาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ  บ้านหนองเรือ 
 หมู่ที่ 7

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 บ้านฝาผนัง  หมู่ที่ 1

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภา
กาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ  บ้านหนองแก  
หมู่ที่ 9

7,000

โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภา
กาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ  บ้านหนองเรือ 
 หมู่ที่ 7

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 บ้านฝาผนัง  หมู่ที่ 1

6,000
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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

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ 
8

6,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะบ้านแดงน้อย หมู่ 2

80,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะบ้านฝาผนัง หมู่ 1

80,000

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  บ้านแดง
น้อย  หมู่ที่ 2

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ 
8

6,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะบ้านแดงน้อย หมู่ 2

80,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะบ้านฝาผนัง หมู่ 1

80,000

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  บ้านแดง
น้อย  หมู่ที่ 2

7,000
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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

โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายประจําหมู่
บ้านหลุบทุ่ม ม.4

73,170

โครงการเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบลเมืองพะไล

30,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี บ้านหลุบทุ่ม  
หมู่ที่ 4

7,000

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  บ้านสระ
น้ําเที่ยง  หมู่ที่ 5

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายประจําหมู่
บ้านหลุบทุ่ม ม.4

73,170

โครงการเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบลเมืองพะไล

30,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี บ้านหลุบทุ่ม  
หมู่ที่ 4

7,000

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  บ้านสระ
น้ําเที่ยง  หมู่ที่ 5

7,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2562  13:44:16 หน้า : 38/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านฝา
ผนัง  หมู่ที่ 1

7,000

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี บ้าน
พะไล  หมู่ที่ 3

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านฝา
ผนัง  หมู่ที่ 1

7,000

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี บ้าน
พะไล  หมู่ที่ 3

6,000
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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

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี บ้าน
หนองแก  หมู่ที่ 9

6,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 บ้านโนนสะอาด   หมู่ที่ 
8

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี บ้าน
หนองแก  หมู่ที่ 9

6,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 บ้านโนนสะอาด   หมู่ที่ 
8

7,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2562  13:44:16 หน้า : 42/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 บ้านพะไล   หมู่ที่ 3

7,000

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์ 
 บ้านฝาผนัง  หมู่ที่ 1

7,000

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์ 
 บ้านเพ็ดน้อย  หมู่ที่ 6

7,000

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์ 
 บ้านสระน้ําเที่ยง  หมู่ที่ 
5

7,000

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์ 
 บ้านหนองเรือ  หมู่ที่ 7

7,000

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์ 
 บ้านหลุบทุ่ม  หมู่ที่ 4

6,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2562  13:44:16 หน้า : 43/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 บ้านพะไล   หมู่ที่ 3

7,000

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์ 
 บ้านฝาผนัง  หมู่ที่ 1

7,000

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์ 
 บ้านเพ็ดน้อย  หมู่ที่ 6

7,000

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์ 
 บ้านสระน้ําเที่ยง  หมู่ที่ 
5

7,000

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์ 
 บ้านหนองเรือ  หมู่ที่ 7

7,000

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์ 
 บ้านหลุบทุ่ม  หมู่ที่ 4

6,000
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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

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์ 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่  
8

7,000

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์ 
บ้านหนองแก หมู่ที่ 9

7,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานของดี
บัวลาย

50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา และ
งานรัฐพิธีอื่น ๆ

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแดงน้อย

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านฝาผนัง

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย

รวม 8,528,619 60,000 2,421,900 130,000 370,000 2,713,330 90,000 425,002
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์ 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่  
8

7,000

โครงการอบรมหมอหมู่
บ้านในพระราชประสงค์ 
บ้านหนองแก หมู่ที่ 9

7,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานของดี
บัวลาย

50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา และ
งานรัฐพิธีอื่น ๆ

30,000 30,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแดงน้อย

448,000 448,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านฝาผนัง

252,000 252,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย

112,000 112,000

รวม 3,009,887 146,000 10,315,732 28,210,470
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