
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 30,000

ค่าชําระดอกเบีย 1,141,584

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

48,881

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพืนที
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

230,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 3,310,733

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 303,942

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,450,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

800,000

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,350,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 30,000

ค่าชําระดอกเบีย 1,141,584

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

48,881

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพืนที
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

230,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 3,310,733

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 303,942

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,450,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

800,000

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,350,000

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
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,296,000 1,506,840 864,000 756,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 144,000 132,000 96,000 84,000

เงินเดือนพนักงาน 1,223,520 1,202,520 1,176,900 681,660

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000 18,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,800

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 156,000 120,000 120,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 70,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 200,000 900,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การเดินทางไปราชการ 25,000 20,000 50,000 30,000

โครงการ "ท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียว"

20,000

โครงการของเหลือใช้
ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนา
ชุมชนปลอดขยะ

80,000

โครงการขับเคลือน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในตําบลปรุใหญ่

100,000

โครงการคลองสวยนํา
ใสตําบลปรุใหญ่ 30,000

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  10:17:01 หน้า : 3/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,080,000 5,502,840

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 218,400 218,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 120,000 576,000

เงินเดือนพนักงาน 7,644,360 11,928,960

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 190,500 190,500

เงินประจําตําแหน่ง 356,400 554,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 254,200 260,000

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

200,000 200,000

ค่าเช่าบ้าน 666,900 1,104,900

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 115,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 460,000 1,570,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 320,000 330,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การเดินทางไปราชการ 160,000 285,000

โครงการ "ท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียว"

20,000

โครงการของเหลือใช้
ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนา
ชุมชนปลอดขยะ

80,000

โครงการขับเคลือน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในตําบลปรุใหญ่

100,000

โครงการคลองสวยนํา
ใสตําบลปรุใหญ่ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลต้านยา
เสพติด

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาหมู่บ้านต้านยา
เสพติด

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพือส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา

70,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 150,000

โครงการจัดเก็บรายได้
นอกสถานที

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดนําดําหัวผู้สูงอายุ
ตําบลปรุใหญ่

200,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 
เทศบัญญัติ แผนการ
ดําเนินงานและการ
ประชุมติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถินของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่
โครงการจัด
นิทรรศการผลงานนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

50,000

โครงการจัด
อบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพือ
เพิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลต้านยา
เสพติด

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาหมู่บ้านต้านยา
เสพติด

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพือส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา

70,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 150,000

โครงการจัดเก็บรายได้
นอกสถานที 10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดนําดําหัวผู้สูงอายุ
ตําบลปรุใหญ่

200,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 
เทศบัญญัติ แผนการ
ดําเนินงานและการ
ประชุมติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถินของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

20,000 20,000

โครงการจัด
นิทรรศการผลงานนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

50,000

โครงการจัด
อบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพือ
เพิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชุมชนน่าอยู่
หมู่บ้านน่ามอง 50,000

โครงการดําเนินการ
เกียวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

80,000

โครงการดําเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

โครงการดําเนินงาน
ตามศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวในชุมชน (ศพค.)

20,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 30,000

โครงการประชาคม
ชุมชน/หมู่บ้าน

โครงการประชาคม
ชุมชนตําบล
โครงการปรับปรุง
ระบบแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

50,000

โครงการฝึกทักษะการ
เอาชีวิตรอดจากการจม
นํา

30,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
พูนความรู้ในการ
ประกอบอาชีพให้แก่
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ

650,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชุมชนน่าอยู่
หมู่บ้านน่ามอง 50,000

โครงการดําเนินการ
เกียวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

80,000

โครงการดําเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

50,000 50,000

โครงการดําเนินงาน
ตามศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวในชุมชน (ศพค.)

20,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 30,000

โครงการประชาคม
ชุมชน/หมู่บ้าน 20,000 20,000

โครงการประชาคม
ชุมชนตําบล 20,000 20,000

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

250,000 250,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

50,000

โครงการฝึกทักษะการ
เอาชีวิตรอดจากการจม
นํา

30,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
พูนความรู้ในการ
ประกอบอาชีพให้แก่
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ

650,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนเกียวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน/ไฟ
ป่าในชุมชน

30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
พูนความรู้ให้กับคณะ
กรรมการชุมชน คณะ
กรรมการอํานวยการ
ชุมชนและสมาชิก
ชุมชน

550,000

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใส
ในการทํางานของข้า
ราชการและเจ้าหน้าที
ของรัฐ

โครงการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และเจ้าหน้าทีรับผิด
ชอบด้านการศึกษา

50,000

โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานทีจําหน่ายอาหาร

60,000

โครงการพัฒนาแหล่ง
นําเพือการ
อุปโภค-บริโภค

80,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุด้าน
การจราจรทางถนน
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

30,000

โครงการเลือกตัง

โครงการวันเทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนเกียวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน/ไฟ
ป่าในชุมชน

30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
พูนความรู้ให้กับคณะ
กรรมการชุมชน คณะ
กรรมการอํานวยการ
ชุมชนและสมาชิก
ชุมชน

550,000

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใส
ในการทํางานของข้า
ราชการและเจ้าหน้าที
ของรัฐ

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

100,000 100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และเจ้าหน้าทีรับผิด
ชอบด้านการศึกษา

50,000

โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานทีจําหน่ายอาหาร

60,000

โครงการพัฒนาแหล่ง
นําเพือการ
อุปโภค-บริโภค

80,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุด้าน
การจราจรทางถนน
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

30,000

โครงการเลือกตัง 600,000 600,000

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 50,000

โครงการส่งเสริมการ
เล่นกีฬาเพือสุขภาพทีดี 50,000

โครงการส่งเสริมการ
ศึกษาเพือเรียนรู้ใน
และนอกห้องเรียน

60,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุตําบล
ปรุใหญ่

200,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรี 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้
มีรายได้น้อย

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา-ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

153,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา-ค่าจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

101,700

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา-ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

441,000

โครงการสนับสนุนส่ง
เสริมหรือทบทวนการ
จัดทําแผนชุมชนตําบล
ปรุใหญ่

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 50,000

โครงการส่งเสริมการ
เล่นกีฬาเพือสุขภาพทีดี 50,000

โครงการส่งเสริมการ
ศึกษาเพือเรียนรู้ใน
และนอกห้องเรียน

60,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุตําบล
ปรุใหญ่

200,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรี 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้
มีรายได้น้อย

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา-ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

153,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา-ค่าจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

101,700

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา-ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

441,000

โครงการสนับสนุนส่ง
เสริมหรือทบทวนการ
จัดทําแผนชุมชนตําบล
ปรุใหญ่

50,000

โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
เกษตรเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่

50,000

โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนในการชําระ
ภาษี
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

50,000

โครงการอบรมเพือ
เพิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการ
ปฏิบัติงานสําหรับคณะ
ผู้บริหารท้องถิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองการลด
ความเสียงจากเหตุ
สาธารณภัย

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 285,000 200,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 30,000 40,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000 10,000 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 180,000 420,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 50,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 383,240
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
เกษตรเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่

50,000

โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนในการชําระ
ภาษี

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

50,000

โครงการอบรมเพือ
เพิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการ
ปฏิบัติงานสําหรับคณะ
ผู้บริหารท้องถิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

300,000 300,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรืองการลด
ความเสียงจากเหตุ
สาธารณภัย

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 645,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 305,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 290,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 234,000 834,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 130,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 383,240
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 5,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 150,000 5,000 10,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 30,000 30,000 30,000

วัสดุอืน 20,000

วัสดุการศึกษา 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 
บานเลือน (กระจก)
ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 
บานเลือนทึบ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี
โครงการจัดหาเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน

16,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกขยะ 2,400,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 5,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 225,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 170,000 310,000

วัสดุอืน 20,000

วัสดุการศึกษา 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 80,000 80,000

ค่าไฟฟ้า 800,000 815,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 27,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 
บานเลือน (กระจก) 30,000 30,000

ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 
บานเลือนทึบ 11,000 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000 17,000

โครงการจัดหาเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน

16,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกขยะ 2,400,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเจริญพัฒน์ 1/2 
ชุมชนรวมมิตรพัฒนา 
หมู่ที 4

182,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยปลาร้า ชุมชนแสน
สุข 3 หมู่ที 7 บ้านแสน
สุข

715,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังบ้านป้าวี 
ชุมชนพบสุข 1 หมู่ที 5 
บ้านพบสุข

112,100

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางบ้านบ้านผู้ใหญ่
บ้าน ชุมชนลูกหลานปู่
คงพัฒนา หมู่ที 2

113,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายนํา 
ซอยบ้านป้าแวน 
ชุมชนพบสุข 1 หมู่ที 5 
บ้านพบสุข

414,400

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านนาย
สําราญ  อาจปรุ  หมู่ที 
1 บ้านคนชุม

18,500

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา คสล. ซอย 
11 ชุมชนวิโรจน์
พัฒนา หมู่ที 4 บ้าน
วิโรจน์พัฒนา

101,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา คสล. ซอย 
13/3 ต่อจากบ้านยาย
เจริญ ชุมชนพบสุข 3 
หมู่ 5 บ้านพบสุข

241,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเจริญพัฒน์ 1/2 
ชุมชนรวมมิตรพัฒนา 
หมู่ที 4

182,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยปลาร้า ชุมชนแสน
สุข 3 หมู่ที 7 บ้านแสน
สุข

715,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังบ้านป้าวี 
ชุมชนพบสุข 1 หมู่ที 5 
บ้านพบสุข

112,100

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางบ้านบ้านผู้ใหญ่
บ้าน ชุมชนลูกหลานปู่
คงพัฒนา หมู่ที 2

113,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายนํา 
ซอยบ้านป้าแวน 
ชุมชนพบสุข 1 หมู่ที 5 
บ้านพบสุข

414,400

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านนาย
สําราญ  อาจปรุ  หมู่ที 
1 บ้านคนชุม

18,500

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา คสล. ซอย 
11 ชุมชนวิโรจน์
พัฒนา หมู่ที 4 บ้าน
วิโรจน์พัฒนา

101,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา คสล. ซอย 
13/3 ต่อจากบ้านยาย
เจริญ ชุมชนพบสุข 3 
หมู่ 5 บ้านพบสุข

241,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา คสล. ซอย 
9/4 ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาตะคองเก่า หมู่ที 
2 บ้านตะคองเก่า

439,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา คสล. ซอย
บ้านนายสัมฤทธิ  ถึง
บ่อวัดพบสุข ชุมชน
แสนสุข 2 หมู่ที 7 บ้าน
แสนสุข

500,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา คสล. พร้อม
ขยายผิวจราจร คสล. 
เส้นจากโรงนําแข็งกิจ
วารี ถึงบายพาส ชุมชน
คนชุม 1 หมู่ที 1 บ้าน
คนชุม

766,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. ซอย 
3/12 ชุมชนแสนสุข 2 
หมู่ที 7 บ้านแสนสุข

186,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. 
บริเวณหน้าร้าน
ก๋วยเตียว เชือมบ่อพัก
ซอยราชครู ชุมชน
แสนสุข 2 หมู่ที 7 บ้าน
แสนสุข

499,000

โครงการจัดทําป้ายชือ
ชุมชน คนชุม 1 หมู่ที 
1 บ้านคนชุม

17,000

โครงการปรับปรุงและ
เคลือนย้ายระบบผลิต
ประปาสําเร็จรูป 
(Mobile Plant)

500,000

โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว ชุมชน
หนองหอย หมู่ที 3 
บ้านหนองหอย

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา คสล. ซอย 
9/4 ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาตะคองเก่า หมู่ที 
2 บ้านตะคองเก่า

439,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา คสล. ซอย
บ้านนายสัมฤทธิ  ถึง
บ่อวัดพบสุข ชุมชน
แสนสุข 2 หมู่ที 7 บ้าน
แสนสุข

500,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา คสล. พร้อม
ขยายผิวจราจร คสล. 
เส้นจากโรงนําแข็งกิจ
วารี ถึงบายพาส ชุมชน
คนชุม 1 หมู่ที 1 บ้าน
คนชุม

766,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. ซอย 
3/12 ชุมชนแสนสุข 2 
หมู่ที 7 บ้านแสนสุข

186,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. 
บริเวณหน้าร้าน
ก๋วยเตียว เชือมบ่อพัก
ซอยราชครู ชุมชน
แสนสุข 2 หมู่ที 7 บ้าน
แสนสุข

499,000

โครงการจัดทําป้ายชือ
ชุมชน คนชุม 1 หมู่ที 
1 บ้านคนชุม

17,000

โครงการปรับปรุงและ
เคลือนย้ายระบบผลิต
ประปาสําเร็จรูป 
(Mobile Plant)

500,000

โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว ชุมชน
หนองหอย หมู่ที 3 
บ้านหนองหอย

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อเมน
ประปาตามแนวถนน 
ซอยแสนสุข 1/1 ถึง 
1/3 หมู่ที 7 บ้านแสน
สุข

315,000

เงินเพิมค่าชดเชยงาน
ก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า 
K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

140,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพือขยายเขต
ไฟฟ้าในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

500,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คนชุมตามโครงการ
เข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คนชุมตามโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที

50,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านคนชุม 440,000

รวม 18,171,140 300,000 770,000 1,560,000 9,795,120 7,857,360 4,682,840 2,042,460
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อเมน
ประปาตามแนวถนน 
ซอยแสนสุข 1/1 ถึง 
1/3 หมู่ที 7 บ้านแสน
สุข

315,000

เงินเพิมค่าชดเชยงาน
ก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า 
K)

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

140,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพือขยายเขต
ไฟฟ้าในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

500,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คนชุมตามโครงการ
เข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คนชุมตามโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที

50,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านคนชุม 440,000

รวม 17,821,080 63,000,000
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