
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับตําบล 40,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,215,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

130,000

สํารองจ่าย 581,874

เบี้ยยังชีพคนพิการ 432,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 648,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 72,000

เงินเดือนพนักงาน 974,400

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับตําบล 40,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,215,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

130,000

สํารองจ่าย 581,874

เบี้ยยังชีพคนพิการ 432,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,331,600 1,331,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

129,600 129,600

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 914,320 1,886,320

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 87,420 195,420

เงินเดือนพนักงาน 194,220 3,063,460 4,232,080

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 174,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 110,000 160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 500,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
เงินรางวัล หรือค่าพวง
มาลัย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
ค่าใชจ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินไป
ราชการ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

โครงการแก้ไขปัญหา
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

5,000

โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า

โครงการครอบครัว
ไทยห่างไกลยาเสพติด 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000 30,000 85,000

ค่าเช่าบ้าน 114,000 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 15,000 35,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 100,000 220,000 820,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
เงินรางวัล หรือค่าพวง
มาลัย

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 80,000 90,000

ค่าใชจ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินไป
ราชการ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 300,000 300,000

โครงการแก้ไขปัญหา
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

5,000

โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า

50,000 50,000

โครงการครอบครัว
ไทยห่างไกลยาเสพติด 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการดําเนินงาน
ตามแนวพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

โครงการเทิดทูน
สถาบัน
โครงการประชาคมหมู่
บ้าน1-8 และ
ประชาคมตําบลบาง
จาก

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว

5,000

โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต.และ
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชน 5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพใน
ตําบล

5,000

โครงการพัฒนาสตรี
และส่งเสริมความเข้ม
แข็งของครอบครัว

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 50,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000 50,000

โครงการดําเนินงาน
ตามแนวพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000 160,000

โครงการเทิดทูน
สถาบัน 100,000 100,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้าน1-8 และ
ประชาคมตําบลบาง
จาก

5,000 5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว

5,000

โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต.และ
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

300,000 300,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชน 5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพใน
ตําบล

5,000

โครงการพัฒนาสตรี
และส่งเสริมความเข้ม
แข็งของครอบครัว

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้าง ประจําปี 
2562

โครงการเยาวชนร่วม
ใจอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

5,000

โครงการรักษ์นํ้า  รักษ์
ป่า  รักแผ่นดิน 5,000

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความรุนแรงใน
ครอบครัว

5,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่ง

5,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 50,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้าง อบต
.บางจาก
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทสตรี
ตําบลบางจาก

5,000

โครงการสนับสนุนการ
เรียนรู้นอกสถานที่เพื่อ
สานสัมพันธ์บ้านและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษา

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนฯ
โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้าง ประจําปี 
2562

10,000 10,000

โครงการเยาวชนร่วม
ใจอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

5,000

โครงการรักษ์นํ้า  รักษ์
ป่า  รักแผ่นดิน 5,000

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความรุนแรงใน
ครอบครัว

5,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่ง

5,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 50,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้าง อบต
.บางจาก

5,000 5,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทสตรี
ตําบลบางจาก

5,000

โครงการสนับสนุนการ
เรียนรู้นอกสถานที่เพื่อ
สานสัมพันธ์บ้านและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษา

139,140 139,140

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนฯ

20,000 20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการให้บริการ
ประชาชนในการชําระ
ภาษี

โครงการอบรม พรบ
.ข้อมูลข่าวสารสําหรับ
ประชาชน
โครงการอบรม พรบ
.ข้อมูลข่าวสารสําหรับ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

โครงการอบรมทักษะ
อาชีพแก่คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

5,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะใน
ชุมชน
โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริและ
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยว
ข้อง

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการให้บริการ
ประชาชนในการชําระ
ภาษี

2,000 2,000

โครงการอบรม พรบ
.ข้อมูลข่าวสารสําหรับ
ประชาชน

5,000 5,000

โครงการอบรม พรบ
.ข้อมูลข่าวสารสําหรับ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

5,000 5,000

โครงการอบรมทักษะ
อาชีพแก่คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

5,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะใน
ชุมชน

10,000 10,000

โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริและ
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยว
ข้อง

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 95,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 110,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 160,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 50,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 218,446 218,446

วัสดุการเกษตร 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 100,000

ค่าไฟฟ้า 50,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 6,100

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน

จัดซื้อโต๊ะทํางาน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ติดตั้งระบบนํ้าประปา
อัตโนมัติอาคารสํานัก
งาน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรบริหาร
ส้วนตําบลบางจาก

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 150,000 180,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน 472,200 472,200

วัสดุอื่น 5,000 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 60,000 60,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 100,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,000 6,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 7,000 7,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 9,100 15,200

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน 112,000 112,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 6,100 6,100

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 54,400 54,400

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 40,000 40,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ติดตั้งระบบนํ้าประปา
อัตโนมัติอาคารสํานัก
งาน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรบริหาร
ส้วนตําบลบางจาก

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นางบุญรวม เอี่ยมเทศ 
หมู่ที่ 6

77,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายณรงค์ แสงจันทร์ 
หมู่ที่ 8

203,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้
ใหญ่สายัณต์ สีสังข์ หมู่
ที่ 1

278,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองชลประทาน หมู่ที่ 
2

49,900

กําจัดวัชพืชพร้อม
ตะกอนดินเลน คลอง
น้อย หมู่ 2

166,200

กําจัดวัชพืชพร้อม
ตะกอนดินเลน คลอง
เหมือง หมู่ 6

167,500

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
หมู่ที่ 6 485,000

ติดตั้งราวจับสแตนเล
สทางขึ้นคนพิการและ
คนชราหน้าสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางจาก

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองเหมือง หมู่ที่ 
6

67,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง(ดําเนินการกลบ
หลุมบ่อ) สายวังโพ่ หมู่
ที่ 3

472,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นางบุญรวม เอี่ยมเทศ 
หมู่ที่ 6

77,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายณรงค์ แสงจันทร์ 
หมู่ที่ 8

203,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้
ใหญ่สายัณต์ สีสังข์ หมู่
ที่ 1

278,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองชลประทาน หมู่ที่ 
2

49,900

กําจัดวัชพืชพร้อม
ตะกอนดินเลน คลอง
น้อย หมู่ 2

166,200

กําจัดวัชพืชพร้อม
ตะกอนดินเลน คลอง
เหมือง หมู่ 6

167,500

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
หมู่ที่ 6 485,000

ติดตั้งราวจับสแตนเล
สทางขึ้นคนพิการและ
คนชราหน้าสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางจาก

10,100 10,100

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองเหมือง หมู่ที่ 
6

67,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง(ดําเนินการกลบ
หลุมบ่อ) สายวังโพ่ หมู่
ที่ 3

472,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.บางจาก

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหาร
อํานวยการศูนย์
ประสานการปฏิบัติการ
ร่วม และอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
ระดับอําเภอเมือง
เพชรบุรี ประจําปี 
2562

โครงการศึกษาวางและ
จัดทําผังเมืองรวมเมือง
เพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ระยะที่ 2

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหุนนการจัด
งานพระนครคีรี-เมือง
เพชร ครั้งที่ 33 
ประจําปี พ.ศ. 2562

15,000

รวม 4,571,074 445,000 20,000 1,146,900 175,000 35,000 3,947,200 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.บางจาก

62,400 62,400

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหาร
อํานวยการศูนย์
ประสานการปฏิบัติการ
ร่วม และอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
ระดับอําเภอเมือง
เพชรบุรี ประจําปี 
2562

11,000 11,000

โครงการศึกษาวางและ
จัดทําผังเมืองรวมเมือง
เพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ระยะที่ 2

160,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหุนนการจัด
งานพระนครคีรี-เมือง
เพชร ครั้งที่ 33 
ประจําปี พ.ศ. 2562

15,000

รวม 240,000 1,548,406 8,861,420 21,000,000
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