
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 725,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 321,435

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

870,540

สํารองจ่าย 317,669

เบียยังชีพคนพิการ 1,920,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,100,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 156,000

เงินเดือนพนักงาน 1,600,000

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 152,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 725,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 321,435

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

870,540

สํารองจ่าย 317,669

เบียยังชีพคนพิการ 1,920,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,703,200 2,850,000 5,653,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 288,000 331,500 775,500

เงินเดือนพนักงาน 4,240,400 7,400,000 13,240,400

เงินวิทยฐานะ 386,400 386,400

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 472,800 685,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 100,000 150,000
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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
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 2,005,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา
โครงการขุดลอกคู
คลองทางระบายนํา
สาธารณะภายในเขต
ตําบล

400,000

โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน
ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง
โครงการจัดกิจกรรม 
5ส บริเวณสํานักงาน
เทศบาล

โครงการจัดกิจกรรม
เข้าค่ายฤดูร้อน 
(Bankhlong 
Summer Camp)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

680,000 680,000

ค่าเช่าบ้าน 45,000 476,400 571,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 35,000 55,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,174,000 2,921,000 6,100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 240,000 240,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 180,000 260,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 200,000 200,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการขุดลอกคู
คลองทางระบายนํา
สาธารณะภายในเขต
ตําบล

400,000

โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน
ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง

20,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรม 
5ส บริเวณสํานักงาน
เทศบาล

20,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรม
เข้าค่ายฤดูร้อน 
(Bankhlong 
Summer Camp)

80,000 80,000
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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
งานรัฐพิธีและวัน
สําคัญต่าง ๆ ของ
โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านคลอง

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานเพือการพัฒนา
เทศบาล
โครงการจัดงานแข่ง
ขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบล
บ้านคลองหรือจัดส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขัน

20,000

โครงการจัดงานแข่ง
ขันกีฬานักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและจัด
ส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน

20,000

โครงการจัดงานแข่ง
ขันกีฬา
เยาวชน/ประชาชน 
และจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน

150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล
โครงการจัดงานวัน
มาฆบูชา 5,000

โครงการจัดงานวัน
วิสาขบูชา 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธีและวัน
สําคัญต่าง ๆ ของ
โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านคลอง

2,000 2,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานเพือการพัฒนา
เทศบาล

20,000 20,000

โครงการจัดงานแข่ง
ขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบล
บ้านคลองหรือจัดส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขัน

20,000

โครงการจัดงานแข่ง
ขันกีฬานักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและจัด
ส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน

20,000

โครงการจัดงานแข่ง
ขันกีฬา
เยาวชน/ประชาชน 
และจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน

150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000 100,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 20,000 20,000

โครงการจัดงานวัน
มาฆบูชา 5,000

โครงการจัดงานวัน
วิสาขบูชา 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

โครงการจัดตังศูนย์
การเรียนรู้/ศูนย์สาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ 
(สนับสนุนโครงการ
พระราชดําริและ
พระราชเสาวนีย์และ
พระดําริ)

20,000

โครงการจัดตังศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ)

20,000

โครงการจัดประชุม
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถินระดับหมู่
บ้าน/ตําบล

30,000

โครงการจัดประชุม
เพือพัฒนาการบริหาร
งานทีมีประสิทธิภาพ
โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม

30,000

โครงการจัดประชุม
สร้างความรู้ความเข้า
ใจให้กับผู้ปกครอง
เกียวกับ
การจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง
โครงการจัดประชุมให้
ความรู้เกียวกับการ
บังคับใช้ผังเมืองรวม
ในเขตตําบล

10,000

โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทํางานในช่วง
ปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตังศูนย์
การเรียนรู้/ศูนย์สาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ 
(สนับสนุนโครงการ
พระราชดําริและ
พระราชเสาวนีย์และ
พระดําริ)

20,000

โครงการจัดตังศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ)

20,000

โครงการจัดประชุม
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถินระดับหมู่
บ้าน/ตําบล

30,000

โครงการจัดประชุม
เพือพัฒนาการบริหาร
งานทีมีประสิทธิภาพ
โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม

30,000

โครงการจัดประชุม
สร้างความรู้ความเข้า
ใจให้กับผู้ปกครอง
เกียวกับ
การจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง

10,000 10,000

โครงการจัดประชุมให้
ความรู้เกียวกับการ
บังคับใช้ผังเมืองรวม
ในเขตตําบล

10,000

โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทํางานในช่วง
ปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ

20,000
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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

โครงการจ้างสอนภาษา
ต่างประเทศของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล
ตําบลบ้านคลอง

โครงการจ้างเหมา
สํารวจปรับปรุงข้อมูล
ผังเมืองรวมเมือง
พิษณุโลก

10,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนําประปา
ระบบผลิตนําประปา
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง

80,000

โครงการบริการเต็มที
จัดเก็บภาษีถึงบ้าน

โครงการแบ่งปันนําใจ 
แบ่งปันความสุขเพือ
คนพิการ

5,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
(โรคไข้เลือดออก โรค
ไข้หวัดใหญ่
โรคไข้ซิก้า โรคไข้
หวัดนก โรคมือเท้า
ปาก โรคอุบัติใหม่อุบัติ
ซํา เป็นต้น)

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการฝึกอบรมการ
จัดทําหลักสูตรสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการฝึกอบรมการ
จัดวางระบบควบคุม
ภายในและความเสียง
ขององค์กร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างสอนภาษา
ต่างประเทศของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล
ตําบลบ้านคลอง

1,000,000 1,000,000

โครงการจ้างเหมา
สํารวจปรับปรุงข้อมูล
ผังเมืองรวมเมือง
พิษณุโลก

10,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนําประปา
ระบบผลิตนําประปา
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง

80,000

โครงการบริการเต็มที
จัดเก็บภาษีถึงบ้าน 5,000 5,000

โครงการแบ่งปันนําใจ 
แบ่งปันความสุขเพือ
คนพิการ

5,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
(โรคไข้เลือดออก โรค
ไข้หวัดใหญ่
โรคไข้ซิก้า โรคไข้
หวัดนก โรคมือเท้า
ปาก โรคอุบัติใหม่อุบัติ
ซํา เป็นต้น)

200,000 200,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 60,000 60,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดทําหลักสูตรสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

5,000 5,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดวางระบบควบคุม
ภายในและความเสียง
ขององค์กร

10,000 10,000

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  16:15:29 หน้า : 10/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ชําระ
ภาษี (ผู้ประกอบการ)

โครงการฝึกอบรมเพิม
ทักษะความรู้ทาง
วิชาการและ
นันทนาการ
แก่เด็กนักเรียนและ
เยาวชน

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีตําบลบ้านคลอง

20,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมกระบวนการเรียน
รู้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน)

50,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับ
บุคลากรท้องถิน

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมสุขภาพ พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ชําระ
ภาษี (ผู้ประกอบการ)

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
ทักษะความรู้ทาง
วิชาการและ
นันทนาการ
แก่เด็กนักเรียนและ
เยาวชน

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีตําบลบ้านคลอง

20,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมกระบวนการเรียน
รู้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน)

50,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับ
บุคลากรท้องถิน

15,000 15,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมสุขภาพ พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

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

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมสุขภาพ พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไร้ทีพึง

และผู้ด้อยโอกาส

5,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมสุขภาพ พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพือพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํา
งานและ
ความก้าวหน้าในสาย
งานของพนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง

โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสันหรือ
แนะนําอาชีพเสริม
แก่ประชาชนทัวไป

30,000

โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่อาเซียน
โครงการพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง

โครงการมอบโล่และ
ใบประกาศเกียรติคุณผู้
ชําระภาษีดีเด่น
โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนน

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมกําเนิด
สุนัขและแมว
โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

โครงการเรียนรู้นอก
สถานที
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมสุขภาพ พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไร้ทีพึง

และผู้ด้อยโอกาส

5,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมสุขภาพ พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพือพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํา
งานและ
ความก้าวหน้าในสาย
งานของพนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสันหรือ
แนะนําอาชีพเสริม
แก่ประชาชนทัวไป

30,000

โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่อาเซียน 10,000 10,000

โครงการพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง

50,000 50,000

โครงการมอบโล่และ
ใบประกาศเกียรติคุณผู้
ชําระภาษีดีเด่น

30,000 30,000

โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนน 5,000 5,000

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมกําเนิด
สุนัขและแมว

30,000 30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

10,000 10,000

โครงการเรียนรู้นอก
สถานที 20,000 20,000
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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

โครงการโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านคลองพอเพียง

โครงการส่งเสริมการ
ทํามาหากินและแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน
ของประชาชนในพืนที

20,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการคัดแยก
ขยะทีต้นทางของ
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง

100,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้อง
ถิน

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ

10,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลือนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิน

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสร้าง/ซ่อม
แซมทีอยู่อาศัยสําหรับ
คนพิการ/ผู้ยากไร้

20,000

โครงการสายตรวจเทศ
กิจร่วม อปพร.

โครงการสํารวจข้อมูล
ฐานภาษีและค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ
โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านคลองพอเพียง

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการ
ทํามาหากินและแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน
ของประชาชนในพืนที

20,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการคัดแยก
ขยะทีต้นทางของ
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง

100,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้อง
ถิน

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ

10,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลือนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิน

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,491,936 2,491,936

โครงการสร้าง/ซ่อม
แซมทีอยู่อาศัยสําหรับ
คนพิการ/ผู้ยากไร้

20,000

โครงการสายตรวจเทศ
กิจร่วม อปพร. 30,000 30,000

โครงการสํารวจข้อมูล
ฐานภาษีและค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ

5,000 5,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 20,000
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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

โครงการหล่อเทียน
และแห่เทียนจํานํา
พรรษา

20,000

โครงการอบรมการ
ระวังอัคคีภัยเบืองต้น
โครงการอบรมด้าน
วินัยจราจรแก่เยาวชน

โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับ พรบ
.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
พ.ศ.2540
โครงการอบรมให้
ความรู้และเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
ซือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินให้กับคณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้าง

โครงการอบรมให้
ความรู้และเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
ทําระบบ
การจัดซือจัดจ้างภาค
รัฐ e-Gp ให้กับ
พนักงานทีปฏิบัติงาน
และที
เกียวข้อง

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  16:15:29 หน้า : 17/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการหล่อเทียน
และแห่เทียนจํานํา
พรรษา

20,000

โครงการอบรมการ
ระวังอัคคีภัยเบืองต้น 10,000 10,000

โครงการอบรมด้าน
วินัยจราจรแก่เยาวชน 20,000 20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง

5,000 5,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับ พรบ
.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
พ.ศ.2540

20,000 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้และเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
ซือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินให้กับคณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้าง

20,000 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้และเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
ทําระบบ
การจัดซือจัดจ้างภาค
รัฐ e-Gp ให้กับ
พนักงานทีปฏิบัติงาน
และที
เกียวข้อง

5,000 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

โครงการอบรมให้
ความรู้และเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
ทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน (e-Laas) ให้
กับ
พนักงานทีปฏิบัติงาน
และทีเกียวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 550,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 160,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 700,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 130,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 800,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอืน 300,000 5,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้และเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
ทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน (e-Laas) ให้
กับ
พนักงานทีปฏิบัติงาน
และทีเกียวข้อง

5,000 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 250,000 830,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 10,000 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000 40,000 215,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 270,000 370,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 30,000 190,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 5,000 255,000 960,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 36,500 36,500

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 30,000 190,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000 6,500 816,500

ค่าอาหารเสริม (นม) 992,800 992,800

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 10,000 30,000 560,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 65,000 80,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 300,000 380,000

วัสดุอืน 305,000

วัสดุการศึกษา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 30,000 110,000 140,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 20,000 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 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 1,200,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน หนังดํา 
จํานวน 12 ตัว

เก้าอีสํานักงาน หนังดํา 
จํานวน 2 ตัว
เก้าอีสํานักงาน หนังดํา 
จํานวน 3 ตัว

เครืองฉีดนําแรงดันสูง 
จํานวน 1 เครือง 15,000

เครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู 
จํานวน 4 เครือง

เครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน
จํานวน 1 เครือง

23,000

เครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน
จํานวน 4 เครือง

129,600

ตู้ล็อคเกอร์ จํานวน 1 
ตู้

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 
จํานวน 2 หลัง
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ขนาด 2 บาน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุต
บานเลือนกระจก 
จํานวน 2 หลัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 400,000 500,000 2,100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 10,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน หนังดํา 
จํานวน 12 ตัว 24,000 24,000

เก้าอีสํานักงาน หนังดํา 
จํานวน 2 ตัว 4,000 4,000

เก้าอีสํานักงาน หนังดํา 
จํานวน 3 ตัว 6,000 6,000

เครืองฉีดนําแรงดันสูง 
จํานวน 1 เครือง 15,000

เครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู 
จํานวน 4 เครือง

160,800 160,800

เครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน
จํานวน 1 เครือง

23,000

เครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน
จํานวน 4 เครือง

153,000 282,600

ตู้ล็อคเกอร์ จํานวน 1 
ตู้ 12,000 12,000

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 
จํานวน 2 หลัง 7,000 7,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ขนาด 2 บาน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุต
บานเลือนกระจก 
จํานวน 2 หลัง

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

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ขนาด 2 บาน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุต
บานเลือนทึบ จํานวน 
2 หลัง

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบบานเลือนกระจก 
จํานวน 4 หลัง
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบบานเลือนทึบ 
จํานวน 4 หลัง

ตู้เหล็กบานเลือนสูง 
ชนิดบานกระจก 2 
บาน จํานวน 2 หลัง

ตู้เหล็กบานเลือนสูง 
ชนิดบานทึบ 2 บาน 
จํานวน 2 หลัง
ตู้เหล็กบานเลือนสูง
อเนกประสงค์ จํานวน 
2 หลัง

ตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน 
แบบบานเปิด จํานวน 
2 หลัง
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
ขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 
75 ซม. พร้อมเก้าอี
สํานักงาน
หนังดํา จํานวน 2 ชุด

โต๊ะทํางาน ขนาด 150 
ซม. จํานวน 2 ตัว
โต๊ะทํางาน ขนาด 150 
ซม. จํานวน 3 ตัว

โต๊ะทํางาน ขนาดยาว 
120 ซม. กว้าง 60 
ซม. พร้อมเก้าอีสํานัก
งาน
หนังดํา จํานวน 4 ชุด
โต๊ะประชุม 12 ทีนัง 
จํานวน 1 ชุด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ขนาด 2 บาน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุต
บานเลือนทึบ จํานวน 
2 หลัง

10,000 10,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบบานเลือนกระจก 
จํานวน 4 หลัง

20,000 20,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบบานเลือนทึบ 
จํานวน 4 หลัง

20,000 20,000

ตู้เหล็กบานเลือนสูง 
ชนิดบานกระจก 2 
บาน จํานวน 2 หลัง

11,000 11,000

ตู้เหล็กบานเลือนสูง 
ชนิดบานทึบ 2 บาน 
จํานวน 2 หลัง

9,600 9,600

ตู้เหล็กบานเลือนสูง
อเนกประสงค์ จํานวน 
2 หลัง

10,000 10,000

ตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน 
แบบบานเปิด จํานวน 
2 หลัง

7,600 7,600

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
ขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 
75 ซม. พร้อมเก้าอี
สํานักงาน
หนังดํา จํานวน 2 ชุด

6,400 6,400

โต๊ะทํางาน ขนาด 150 
ซม. จํานวน 2 ตัว 10,000 10,000

โต๊ะทํางาน ขนาด 150 
ซม. จํานวน 3 ตัว 15,000 15,000

โต๊ะทํางาน ขนาดยาว 
120 ซม. กว้าง 60 
ซม. พร้อมเก้าอีสํานัก
งาน
หนังดํา จํานวน 4 ชุด

16,400 16,400

โต๊ะประชุม 12 ทีนัง 
จํานวน 1 ชุด 16,500 16,500
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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 ค่าครุภัณฑ์

ถังนําพลาสติกสีนําเงิน 
จํานวน 1 ถัง 60,000

พัดลม 3 ขา จํานวน 2 
ตัว
พัดลมติดผนัง จํานวน 
24 ตัว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 จํานวน 1 
เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 จํานวน 2 
เครือง
เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2 จํานวน 2 
เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครือง
เครืองพิมพ์ 
Multifuntion ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา จํานวน 1 
เครือง

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา จํานวน 1 
เครือง
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network 
จํานวน 1 เครือง

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)
จํานวน 2 เครือง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ถังนําพลาสติกสีนําเงิน 
จํานวน 1 ถัง 60,000

พัดลม 3 ขา จํานวน 2 
ตัว 6,000 6,000 12,000

พัดลมติดผนัง จํานวน 
24 ตัว 30,000 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 จํานวน 1 
เครือง

22,000 22,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 จํานวน 2 
เครือง

44,000 44,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2 จํานวน 2 
เครือง

60,000 60,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครือง

32,000 32,000

เครืองพิมพ์ 
Multifuntion ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา จํานวน 1 
เครือง

9,000 9,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา จํานวน 1 
เครือง

3,300 3,300

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network 
จํานวน 1 เครือง

12,000 12,000

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)
จํานวน 2 เครือง

8,600 8,600
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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 ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครืองเล่นสนาม 
จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองผสมคอนกรีต 
ชนิดเหล็กหล่อ จํานวน 
1 เครือง

55,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้อง CCTV จํานวน 
12 ตัว

เครืองกําเนิดไฟฟ้า 
จํานวน 1 เครือง 57,500

เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดติดรถ
ยนต์ 25 วัตต์ จํานวน 
1 เครือง

ไม้ชักฟิวส์ จํานวน 1 
อัน 15,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ไดโว่ (ปัมจุ่มดูดโคลน
แบบใบมีด) จํานวน 2 
ตัว

34,800

ไดโว่สูบนําโคลน 
จํานวน 5 ตัว

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เครืองปรับอากาศรถ
ยนต์ พร้อมตู้แอร์ 
อุปกรณ์ทําความเย็น
ครบ
ทังคอยล์ร้อน คอยล์
เย็น จํานวน 1 เครือง
รถบรรทุกขยะ แบบ
เปิดข้างเทท้าย จํานวน 
1 คัน

950,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครืองเล่นสนาม 
จํานวน 1 ชุด 145,000 145,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองผสมคอนกรีต 
ชนิดเหล็กหล่อ จํานวน 
1 เครือง

55,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้อง CCTV จํานวน 
12 ตัว 900,000 900,000

เครืองกําเนิดไฟฟ้า 
จํานวน 1 เครือง 57,500

เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดติดรถ
ยนต์ 25 วัตต์ จํานวน 
1 เครือง

24,000 24,000

ไม้ชักฟิวส์ จํานวน 1 
อัน 15,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 10,000 120,000 230,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ไดโว่ (ปัมจุ่มดูดโคลน
แบบใบมีด) จํานวน 2 
ตัว

34,800

ไดโว่สูบนําโคลน 
จํานวน 5 ตัว 50,000 50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เครืองปรับอากาศรถ
ยนต์ พร้อมตู้แอร์ 
อุปกรณ์ทําความเย็น
ครบ
ทังคอยล์ร้อน คอยล์
เย็น จํานวน 1 เครือง

33,000 33,000

รถบรรทุกขยะ แบบ
เปิดข้างเทท้าย จํานวน 
1 คัน

950,000
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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

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเชือมไฟฟ้า
ระบบอินเวอร์เตอร์หู
หิว จํานวน 1 ตัว

9,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างป้าย
ชือโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง
บริเวณรัวด้านหน้า
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง หมู่ที 5
ตําบลบ้านคลอง
โครงการก่อสร้าง
หลังคาระหว่างห้อง
ครัวกับห้องนํานักเรียน
และก่อสร้าง
อ่างล้างจานบริเวณ
ผนังห้องครัวโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านคลอง

โครงการต่อเติมห้อง
เก็บของบริเวณข้าง
ห้องนําและใต้บันได
อาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมชัน 2 ของ
อาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล
ตําบลบ้านคลองให้เป็น
ห้องเรียน
โครงการปรับปรุงห้อง
เรียนชัน 3 ของอาคาร
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล
ตําบลบ้านคลอง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเชือมไฟฟ้า
ระบบอินเวอร์เตอร์หู
หิว จํานวน 1 ตัว

9,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างป้าย
ชือโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง
บริเวณรัวด้านหน้า
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง หมู่ที 5
ตําบลบ้านคลอง

129,000 129,000

โครงการก่อสร้าง
หลังคาระหว่างห้อง
ครัวกับห้องนํานักเรียน
และก่อสร้าง
อ่างล้างจานบริเวณ
ผนังห้องครัวโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านคลอง

58,000 58,000

โครงการต่อเติมห้อง
เก็บของบริเวณข้าง
ห้องนําและใต้บันได
อาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้าน
คลอง

100,000 100,000

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมชัน 2 ของ
อาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล
ตําบลบ้านคลองให้เป็น
ห้องเรียน

61,000 61,000

โครงการปรับปรุงห้อง
เรียนชัน 3 ของอาคาร
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล
ตําบลบ้านคลอง

134,000 134,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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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 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโครง
ตาข่ายคลุมระบบผลิต
นําประปาแบบผิวดิน
บริเวณหมู่ที 1 หมู่ที 3 
และหมู่ที 5 ตําบลบ้าน
คลอง

484,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนซอย 
279
หมู่ที 3 ตําบลบ้าน
คลอง

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนซอย
เสือคล้าย
หมู่ที 3 ตําบลบ้าน
คลอง

171,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
นเรศวร
ช่างกล-หน้าหมู่บ้านพรี
เมียเฮ้าส์ หมู่ที 4 ตําบล
บ้านคลอง

601,000

โครงการก่อสร้างถัง
หมักขยะอินทรีย์
สําหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ

110,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโครง
ตาข่ายคลุมระบบผลิต
นําประปาแบบผิวดิน
บริเวณหมู่ที 1 หมู่ที 3 
และหมู่ที 5 ตําบลบ้าน
คลอง

484,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนซอย 
279
หมู่ที 3 ตําบลบ้าน
คลอง

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนซอย
เสือคล้าย
หมู่ที 3 ตําบลบ้าน
คลอง

171,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย
นเรศวร
ช่างกล-หน้าหมู่บ้านพรี
เมียเฮ้าส์ หมู่ที 4 ตําบล
บ้านคลอง

601,000

โครงการก่อสร้างถัง
หมักขยะอินทรีย์
สําหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ

110,800
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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 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการติดตังไฟ
จราจร บริเวณสะพาน
ข้ามคลองชลประทาน
หมู่ที 5 ตําบลบ้าน
คลอง

89,000

โครงการติดตังไฟ
จราจร บริเวณสีแยก
ซอยดําริพัฒนา
หมู่ที 4 ตําบลบ้าน
คลอง

22,000

โครงการติดตังไฟฟ้า
สาธารณะริมถนนคัน
คลองชลประทาน
(ฝังตะวันออก)

520,000

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้าน
สิงหวัฒน์
หมู่ที 4 ตําบลบ้าน
คลอง

1,216,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมโรงจอดรถ (เดิม) 
ให้เป็นห้องปฏิบัติงาน
กองช่าง

1,000,000

เงินอุดหนุนสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้อง
ถิน

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการติดตังไฟ
จราจร บริเวณสะพาน
ข้ามคลองชลประทาน
หมู่ที 5 ตําบลบ้าน
คลอง

89,000

โครงการติดตังไฟ
จราจร บริเวณสีแยก
ซอยดําริพัฒนา
หมู่ที 4 ตําบลบ้าน
คลอง

22,000

โครงการติดตังไฟฟ้า
สาธารณะริมถนนคัน
คลองชลประทาน
(ฝังตะวันออก)

520,000

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนภายในหมู่บ้าน
สิงหวัฒน์
หมู่ที 4 ตําบลบ้าน
คลอง

1,216,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 200,000 300,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมโรงจอดรถ (เดิม) 
ให้เป็นห้องปฏิบัติงาน
กองช่าง

1,000,000

เงินอุดหนุนสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้อง
ถิน

200,000 200,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 7,500 7,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 860,000 872,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

รวม 12,272,644 2,864,800 110,000 3,508,000 302,000 270,000 10,226,100 83,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

รวม 324,000 15,834,136 1,206,500 21,525,820 68,527,000
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